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Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Agenda en activiteiten
- Kalender
- Schoolpaasviering
- Koningsspelen
- Timmerweek Dalfsen
Kalender
 Donderdag 13 april schoolpaasviering in de kerk om
08.45 uur
 Vrijdag 14 april zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Goede
Vrijdag
 Maandag 17 april zijn alle leerlingen vrij i.v.m.
Tweede Paasdag
 Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april
Centrale Eindtoets groep 8
 Vrijdag 21 april Koningsspelen. Informatie treft u aan
in deze nieuwsflits.
 Ma 24 april t/m vrij 28 april meivakantie
Schoolpaasviering
Op donderdag 13 april houdt de school een
schoolpaasviering in de kerk. Namens de leerlingen en de
leerkrachten bent u van harte welkom om met ons mee te
vieren. De viering begint om 08.45 uur. De hele viering wordt
geleid door de kinderen van de Sint Cyriacusschool.
Wilt u uw kind eraan herinneren dat het Vastendoosje wordt meegenomen naar school die ochtend. Tijdens de
viering worden de Vastendoosjes overhandigd aan Lucia Kroes. Hopelijk lukt het de leerlingen en de ouders van onze
school om samen een mooi bedrag bij elkaar te sparen, zodat het schoolproject in Kenia verder uitgebreid kan
worden.
Pastoor Hermens was op dinsdag 11 april in de groepen om samen met de kinderen te praten over Pasen.
Koningsspelen
Op vrijdag 21 april 2017 doen wij weer mee aan de jaarlijkse Koningsspelen! We zullen
deze sportieve dag samen met de kinderen van de A. Baron van Dedemschool beleven!
We werken weer samen met studenten van de Landstede.
Net als voorgaande jaren starten wij met het Koningsontbijt. Hier hoeft uw kind niets voor
mee te nemen. We ontbijten om 8.30 uur met alle kinderen
van de St. Cyriacusschool en de A. Baron van Dedemschool op
het veldje achter de St. Cyriacusschool.
Rond 12.00 uur krijgen alle kinderen, dus ook de groepen 1 tot
en met 4, een lunch aangeboden door de Oranjevereniging in
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samenwerking met de Jumbo in Dalfsen. De kinderen van de onderbouw zijn daarna vrij. Het programma voor de
bovenbouw duurt tot ongeveer 14.30 uur.
De Oranjevereniging zorgt er dit jaar wederom voor dat de kinderen genoeg te eten en te drinken krijgen tijdens de
pauzes. De kinderen hoeven deze dag dus niets mee te nemen!!
De gehele dag speelt zich af bij de St. Cyriacusschool (1 t/m 4) en bij de Potstal (5 t/m 8)
We zijn nog op zoek naar 3 ouders die willen helpen bij het onderbouwprogramma.
Je gaat dan een groepje of een spel begeleiden. Opgave bij juf Sanne (s.koerhuis@mijnplein.nl)
Verdere uitleg krijg je op de dag zelf van een Landstede student.

Helpt u mee aan de Timmerweek Dalfsen?
Vanuit een binnengekomen wens van een kind uit Dalfsen hebben de organisaties
Plaatselijk Belang, Doomijn, SMON, Kulturhus Trefkoele+ en 2 enthousiaste ouders de handen ineengeslagen om een
Timmerweek in Dalfsen van de grond te krijgen. Zij willen dit in de eerste week van de zomervakantie laten
plaatsvinden: dinsdag 25 juli t/m vrijdag 28 juli, van 10 tot 12.30 uur.
Uw hulp nodig!
Of de Timmerweek doorgaat, hangt ook af van úw hulp. We hebben per dag ongeveer 10-15 vrijwilligers nodig om
de kinderen te begeleiden. U hoeft zelf niet te kunnen timmeren, het gaat erom de kinderen op weg te helpen. De
ervaring leert dat ze zelf heel goed aan de slag gaan. Dus alle papa’s en mama’s, opa’s en oma’s of andere
dorpsgenoten: als u allemaal een paar uurtjes helpt deze week, dan kan het doorgaan. Geef u op vóór 3 april via
info@pbdalfsen.nl.
En wil je je alvast opgeven? Dan kan dat!
Vind jij het leuk om lekker bezig te zijn, iets te maken van hout en ben je tussen de 6 en 12 jaar oud? Dan is de
Timmerweek iets voor jou! In de eerste week van de zomervakantie, van dinsdag 25 juli t/m vrijdag 28 juli van 10 tot
12.30 uur. Er kunnen maximaal 100 kinderen meedoen, dus geef je snel op via info@pbdalfsen.nl.
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