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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:
Personeel
Sint Cyriacusschool inleverpunt kapotte elektrische apparaten
Rabobank coöperatie weken Vaart en Vechtstreek
Vul de kas Jumbo Dalfsen
Resultaat fietskeuring 2016
Personeel
Juffrouw Tamara en haar man Thies zijn de trotse ouders
geworden van dochter Jula. Ze is geboren op zondag 13
november. Het gaat goed met juffrouw Tamara en de baby.
De adresgegevens zijn: Kleine Veerstraat 8, 7721 LB, Dalfsen.
Sint Cyriacusschool inleverpunt kapotte elektrische apparaten
Onderstaand stuk is ook geplaatst in het dorpsblad.
Onze school doet mee met de Wecycle inzamelactie 2016. Er staat een grote
inzameldoos in school.
Wist u dat kapotte elektrische apparaten vol grondstoffen zitten voor nieuwe
producten? Daarom kunt u deze kapotte elektrische apparaten inleveren in de daarvoor
bestemde WECYCLE doos die in de Sint Cyriacusschool staat.
Wij vinden het belangrijk dat een kapot elektrisch apparaat na gebruik goed wordt
gerecycled. Dan kan er weer iets nieuws van worden gemaakt.
Zo dragen ook wij als school ons steentje bij dat nuttige grondstoffen behouden blijven
en schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen. Bovendien kunt u op deze
manier makkelijk uw kapotte elektrische apparaten kwijt.
Om het u nog makkelijker te maken komen op woensdagmiddag 23 november
leerlingen van de Sint Cyriacusschool tussen 13.30 uur en 15.30 uur bij u aan om de
apparaten op te halen. We halen alleen op in de bebouwde kom. Wilt u ze dan alvast klaar leggen? Alvast bedankt
namens de Sint Cyriacusschool.
Rabobank coöperatie weken Vaart en Vechtstreek.
Voor alle ouders, vrienden, familieleden en overige leden die op ons initiatief gestemd hebben heel hartelijk dank
voor jullie stem. Het heeft de Sint Cyriacusschool maar liefst 1.014,37 opgeleverd. Dit bedrag komt ten goede aan
het nieuwe meubilair op het leerplein. Het meubilair is klaar en
wordt op maandag 21 november geleverd. Op de schoolwebsite
komen uiteraard foto’s van het nieuwe meubilair. U kunt
uiteraard ook gewoon komen kijken in de school. Van harte
welkom!
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Vul de kas Jumbo Dalfsen
Via de website www.vuldekas.nl/jumbokamphuis is het actuele spaartegoed te zien. We hebben op dit moment met
uw steun al € 522,80 bij elkaar gespaard. Geef het door……….Postvak 20 oudervereniging Sint Cyriacusschool.
Resultaat fietskeuring 2016
Onder het toeziend oog van een tweetal fietsenmakers van Salland Tweewielers uit Dalfsen heeft op 27 oktober de
jaarlijkse fietskeuring plaats gevonden.
Het aantal fietsen dat ter keuring aangeboden werd bleek groter dan vorig jaar. Dit jaar hadden bijna alle leerlingen
de fiets meegenomen en werden 68 fietsen gecontroleerd, 6 meer dan een jaar eerder. Helaas bleek het aantal
afgekeurde fietsen ook groter dan vorig jaar. 17 fietsen waren niet “OK-sticker” waardig. Het percentage afgekeurde
fietsen komt hierdoor op 25 %. Een toename van 3% ten opzichte van vorig
jaar en gelijk aan het percentage van 2 jaar geleden.
Aan deze fietsen werden 1 of meerdere mankementen ontdekt.
De handvatten blijken momenteel de meeste problemen te geven. Soms
zitten ze niet vast. Het komt echter vaker vaak voor dat de handvatten de
uiteinden van het stuur niet 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 men dan valt, kan dit zeer ernstige
verwondingen tot gevolg hebben. De scherpe randen van het metalen stuur
werken als een mes op de vinger. Bij 9 fietsen waren er problemen met de
handvatten.
De verlichting lijkt wat beter te gaan scoren. Voorheen was dit nummer 1
qua mankementen. Komt nu op de tweede plaats.
Wij willen de Salland Tweewielers wederom bedanken voor de assistentie
die wij elk jaar mogen ontvangen.
De verkeersouders
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