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Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Deze nieuwsflits bevat de volgende onderwerpen:
- Agenda/ activiteiten in november en december (zie ook schoolkalender)
- Wijziging vrije dagen in juni 2016 LET OP, LET OP, LET OP, LET OP
- Sint
- Kerstviering
- Resultaten fietscontrole
Agenda/ activiteiten in november en december (zie ook schoolkalender)
- Zondag 29 november 1e Adventviering
- Vanaf maandag 30 november; mogelijkheid kinderen groep 5 t/m 8 meenemen en uitstallen surprise
Sint op de tafels in de gang van de school.
- Vrijdag 4 december Sinterklaasfeest op school
- Zondag 6 december 2e zondag van de Advent
- Maandag 7 december 3e vergadering medezeggenschapsraad
- Zondag 13 december 3e zondag van de Advent
- Donderdag 17 december kerstviering op school (18.30 uur)
- Zondag 20 december 4e zondag van de Advent
- Ma 21 december t/m vrijdag 1 januari 2016 Kerstvakantie
Wijziging vrije dagen in juni 2016 (herhaling bericht vanuit nieuwsflits 5)
In de schoolkalender staat dat de leerlingen op vrijdag 17 juni 2016 en maandag 20 juni 2016 vrij zijn. De
oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingebracht of deze 2 dagen niet verplaatst kunnen
worden naar vrijdag 24 juni en maandag 27 juni 2016 in verband met het jaarlijkse Sproeifeest in Hoonhorst.
Dat is akkoord bevonden. Alle leerlingen zijn dus vrij op vrijdag 24 juni en maandag 27 juni 2016.
We hadden in dit schooljaar ruimte om een lang weekend voor de leerlingen in te bouwen. We kozen in
eerste instantie voor een ‘break’ halverwege juni in verband met het lange laatste stuk vanaf de meivakantie
t/m de zomervakantie (periode van 10 schoolweken).
Het is niet zo dat de leerlingen nu automatisch elk jaar 1 of meerdere dagen vrij zijn met het Sproeifeest.
We bekijken per schooljaar welke marge er is voor het geven van vrije dagen. Uiteraard gebeurt dit in
overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
Sint
Op vrijdag 4 december ontvangen we om 08.30 uur Sinterklaas op de Sint Cyriacusschool op het voorplein
van de school. De kinderen verzamelen net zoals gewoonlijk op het achterplein en gaan samen met de
leerkracht om 08.30 uur naar het voorplein. Uiteraard zijn alle ouders van harte welkom om bij het
verwelkomen van Sinterklaas aanwezig te zijn.
De hele ochtend staat in het teken van het Sinterklaasfeest. Op zo’n feestdag wordt er natuurlijk
getrakteerd. De school zorgt in samenspraak met de ouderraad en hulpouders voor drinken en wat lekkers
voor in de kleine pauze.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 wordt er deze ochtend een spelletjescircuit georganiseerd door
studenten van Landstede.
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De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vanaf maandag 30 november de gemaakte surprises meenemen en
uitstallen op de tafels in de gang.
Kerstviering
Op donderdagavond 17 december nodigen we alle gezinnen uit om met elkaar Kerst te vieren. De
kerstviering begint om 18.30 uur en vindt plaats in de kerk. Alle kinderen zitten met de groep bij elkaar in de
kerk. Dat is makkelijker gelet op de organisatie van de kerstviering en de inbreng die de kinderen hebben in
deze viering.
Na de kerstviering in de kerk zorgt de ouderraad voor wat drinken en wat lekkers voor de kinderen en
ouders op het voorplein van de school.
Resultaten fietscontrole
Op 29 oktober 2015 heeft de jaarlijkse fietskeuring plaatsgevonden voor de kinderen van groep 3 t/m 8.
Helaas bleek dat niet alle leerlingen de fiets hadden meegenomen voor de keuring. 62 fietsen zijn op deze
morgen gekeurd onder het deskundige oog van fietsenmaker Salland Tweewielers uit Dalfsen. Van deze
fietsen bleken er 14 niet de “OK sticker” waardig. Aan deze fietsen werden 1 of meerdere mankementen
ontdekt. Het percentage afgekeurde fietsen komt dan op ca. 22 %. Een iets betere score dan het afgelopen
jaar toen 25 % werd afgekeurd.

Resultaat fietkeuring 2015
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De verlichting en de handvatten blijken de meeste problemen te geven.
Een niet werkende koplamp is het meest voorkomend mankement. Ook de
handvatten blijken soms niet vast te zitten. Een ander vaak voorkomend
probleem bij de handvatten is dat deze niet de uiteinden van het stuur
afdichten. Is hier een open eind van het stuur dan nodigt dit de kinderen
uit om tijdens het fietsen te sturen met vingers in de open einden van het
stuur. Als het kind dan valt, kan dit zeer ernstige verwondingen tot gevolg
hebben. De scherpe randen van het metalen stuur werken als een mes op
de vinger.
Wij willen de Salland Tweewielers bedanken voor de assistentie die wij elk
jaar mogen ontvangen.
De verkeersouders
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