jaargang 20
nummer 1
september 2018
Voor actueel nieuws en foto’s verwijzen we naar onze website (www.cyriacus.nl) en facebookpagina.

Agenda/activiteiten de komende periode:
datum

activiteit

t/m half november
3 september
7 september
14 september
14 sepember
20 september
27 september
27 september & 1 oktober

WeCycle inzamelactie kleine elektrische apparaten
hoofdluiscontrole
verkiezing leerlingenraad
openingsviering
openingsfeest
informatieavond
schoolfotograaf
kennismakingsgesprekken gr. 3, 5, 6, 7 en 8

Openingsviering in de kerk
Als katholieke school vinden we het belangrijk om samen te vieren. We willen net als andere jaren
graag ook nu stil te staan bij een nieuw schooljaar. Daarom houdt de school op vrijdag 14 september
een openingsviering in de kerk om 08.45 uur. We nodigen u hiervoor van harte uit. Het thema voor
de viering is: “We gaan ervoor”.

Openingsfeest
Vrijdag 14 september vindt het jaarlijkse openingsfeest van de Cyriacusschool plaats. Vanaf 18.00 uur
start de vossenjacht. Uw kind krijgt die vrijdag het opdracht- en routeblad mee, zodat u zelf direct
kunt gaan lopen. Vanaf 19.00 uur zal de
barbecue starten.
Wij hopen u allen te zien vrijdagavond 14
september! De organisatie van dit
openingsfeest is een gezamenlijke activiteit
van de ouderraad en het team.

Vergeet u niet de opgave-brief voor de barbecue in te leveren voor 10 september?
Jaarkalender
De jaarkalender 2018-2019 is via uw oudste kind op school uitgedeeld. Mocht u deze nog niet
ontvangen hebben laat het ons even weten. Hij staat overigens ook op onze website.

Klassenouders gezocht
We zouden het fijn vinden als er voor elke groep één of twee ouders klassenouder zouden willen zijn.
De bedoeling is dan om als tussenpersoon te functioneren wanneer de leerkracht bijvoorbeeld een
excursie wil organiseren en auto’s zoekt. Hierdoor kan de leerkracht zich focussen op het primaire
proces: lessen geven en voorbereiden. Soms kan het ook handig zijn vlot een bericht naar alle ouders
te appen (als op het laatste moment iets wijzigt) via deze klassenouder. Wilt u dit doen geef dit dan
aan bij de leerkracht (via mail of loop even binnen).

Contactlijst
We hebben dit jaar alle kinderen een contactlijst meegegeven. Door deze informatie te bundelen
hebben we in noodgevallen (ziekte, ontruiming, ongeval) altijd de belangrijkste gegevens bij de hand.
Wilt u deze zo snel mogelijk weer inleveren op school?
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AVG
In het kader van de AVG heeft Stichting mijnplein een standaard brief gemaakt die is uitgedeeld in
alle groepen. We zullen net als in het verleden altijd zorgvuldig omgaan met foto’s en filmpjes. Graag
ontvangen wij de brief retour, zodat we weten of we foto’s kunnen blijven delen zoals in het
verleden of dat we ander beleid moeten gaan voeren.

Algemene informatieavond
Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor de algemene informatieavond in alle groepen.
De informatieavond wordt gehouden op donderdagavond 20 september
19.30 –
groep 3/4 juf Monique,
20.00
juf Esther, juf Miranda
uur
20.00groep 5/6 meester Max,
groep 3/4 (praktisch) vervolg
20.30
juf Linda
uur
20.30 –
groep 1/ 2 juf Tamara
groep 7/8 juf Gerrie, juf
groep 5/6 (praktisch)
21.25
Emmely
vervolg
uur
Zoals u kunt zien is er dit jaar een mogelijkheid bij groep 3-4 en groep 5-6 om halverwege over te
stappen naar een andere groep (voor ouders met meerdere kinderen in verschillende groepen).
We willen u op deze avond informeren over zaken die specifiek bij de groep passen,
qua lesstof en ontwikkeling.
Uiteraard wordt u ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan de
groepsleerkracht(en) van uw kind. Het is echter niet de bedoeling, dat u op deze
avond specifieke informatie krijgt over uw kind. Daar krijgt u gelegenheid voor in de
kennismakingsgesprekken of kunt u apart een afspraak voor maken.
Ouders krijgen op die avond ook een document uitgereikt van de leerkrachten met daarop
inhoudelijke informatie over het onderwijs. Mocht u deze avond verhinderd zijn dan kunt u van de
desbetreffende groepsleerkracht(en) op een later moment de informatie krijgen.
Ook ouders, waarvan een kind in de loop van het schooljaar instroomt in groep 1/ 2 van de
St. Cyriacusschool, worden met een aparte brief uitgenodigd voor deze informatieavond.
We hopen uiteraard veel ouders te kunnen begroeten.

Kennismakingsgesprekken
Dit jaar zijn er wat wijzigingen in de gesprekscyclus. De kennismakingsgesprekken voeren we in
schoolweek 4 of 5 (27 september of 1 oktober dit jaar) voor ouders (en vanaf groep 5 ook de
kinderen) die bij een nieuwe leerkracht zitten en voor groep 8. Niet meer voor alle kinderen zoals
vorig jaar. Dit jaar zijn er dus kennismakingsgesprekken voor groep 3, 5, 6, 7 en 8. In november
spreken we alle ouders bij de voortgangsgesprekken.

U kunt intekenen op de lijsten die binnenkort bij elkaar bij de ingang hangen.
Schoolfotograaf
Op donderdagmorgen 27 september komt de schoolfotograaf. Hij maakt
groepsfoto’s, pasfoto’s en foto’s van schoolgaande broertjes en zusjes.
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Inzameling apparaten voor Wecycle
De school doet vanaf maandag 3 september mee met de jaarlijkse
inleveractie van Wecycle. De komende maanden zamelen de leerlingen
zo veel mogelijk kleine, kapotte elektrische apparaten in voor recycling.
Wecycle organiseert in Nederland de inzameling van elektrische
apparaten en energiezuinige lampen.

Let op: alleen KLEINE apparaten zamelen we in op school.
(Ze moeten door de opening van de verzameldoos in de gang passen).

De box die in sommige groepen is uitgedeeld is voor
thuisgebruik en niet bedoeld om weer in te leveren bij
school.
Door mee te doen met de inzamelactie sparen de leerlingen voor een
mooi cadeau én een goed doel. Voor elke deelnemende school doneert Wecycle een bedrag aan
Stichting Jarige Job. Deze stichting trakteert jarige kinderen wiens ouders geen geld hebben voor een
feestje op een verjaardagsbox.
Als apparaten apart worden ingeleverd, kunnen ze heel goed gerecycled worden. Wecycle laat kleine
elektrische apparaten voor 80 procent recyclen. Door recyclen blijven grondstoffen behouden en
komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.
De Sint Cyriaucsschool hecht veel waarde aan het informeren van kinderen en jongeren over het
belang van het inleveren van afgedankte elektrische apparaten. Deze kennis brengen we in praktijk
door o.a. deze inzamelactie.
De school doet op 10 oktober ook weer actief mee aan de landelijke dag van de duurzaamheid.

Welkom
Er zijn meerdere nieuwe
leerlingen bij ons op school
begonnen.

(allen groep 1)
Wij wensen jullie een mooie en fijne tijd toe op de Cyriacusschool.












Wijziging datum inloop kinderboekenweek
In de jaarkalender staat op vrijdag 12 oktober een inloop gepland. We hebben deze verplaatst naar
donderdagmiddag 11 oktober. We hadden namelijk culturele workshops in gedachten, die dan
gepresenteerd konden worden. In overleg met de externe organiserende partij bleek donderdag
geschikter te zijn dan vrijdag. Wijzigt u deze datum zelf even op de jaarkalender? De precieze tijd
hoort u nog (waarschijnlijk 14.00 uur).
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Vakleerkracht gym
We hebben in samenwerking met sportservice Zwolle een vacature uitgezet voor een vakleerkracht
gym op maandag. Deze vacature is nog niet vervuld op dit moment.

Schoolgids
De schoolgids 2018-2019 is af. Hierin kunt u inhoudelijk en praktische informatie over ons onderwijs
lezen. Hij is voor het eerst via een online programma gemaakt, waardoor deze ook het best online is
te bekijken op https://www.scholenopdekaart.nl/. Er is ook een PDF beschikbaar, die we publiceren
op onze website, zodra de eindtoets van vorig schooljaar
definitief in het systeem is ingelezen. In de PDF versie wordt
verwezen naar de online bijlages die op de website aanklikbaar
zijn. Mocht u graag een afgedrukt exemplaar ontvangen kunt u
dat ons laten weten. Dan regelen we dat.

Theaterles (ingezonden)
Jeugdtheaterschool Dalfsen gaat weer van start!
Al sinds 2003 wordt er door de theaterschool gewerkt aan talentontwikkeling. De jeugdtheaterschool
staat voor eerlijkheid en kwaliteit waarbij ontwikkeling van de leerlingen voorop staat. Iedereen
moet de kans krijgen zich thuis te voelen binnen het theater.
De lessen richten zich voornamelijk op acteren met daarnaast aandacht voor zang en dans. De groep
vormt een veilig geheel waarbinnen er gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt gedragen voor een
mooie productie. Aan de hand van deze, speciaal ontwikkelde voorstelling, is een leerlijn uitgewerkt.
Spelvrijheid, opbouw, acteertechniek en
stemgebruik komen onder andere aan bod. Een
duidelijke aanpak waarbinnen de vrijheid
ontstaat om het beste uit iedereen te halen.
Vanaf het eerste moment is iedere leerling dan
ook onmisbaar en volwaardig onderdeel van het
geheel.
De docenten van de jeugdtheaterschool hebben
ruime ervaring. Zowel binnen het
theaterwerkveld als binnen de educatie. Deze
twee elementen smelten samen in een
lessenreeks die leerlingen zowel een heldere
structuur als ook uitdaging op creatief vlak biedt.
De stukken waarmee gewerkt wordt, zijn met
zorg voor de school geschreven. Iedere groep
krijgt een eigen voorstelling die volledig wordt
gedragen door de kinderen en waarbij iedereen
van harte welkom is om te komen kijken.
Om kennis te maken is er een kennismakingsles voor kinderen van 8 t/m 12 jaar georganiseerd. Deze
vindt plaats op 21 september om 15.45 uur. Op ons thuishonk, Theater de Stoomfabriek, wordt u van
harte welkom geheten. Voor meer informatie kunt u terecht op: jeugdtheaterschooldalfsen.nl
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Voetbaltoernooi (ingezonden)
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