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Deze nieuwsflits bevat de volgende onderwerpen:
Agenda/ activiteiten in november en december
AVI lezen
Week van de groepsvorming
Ontruimingsoefening
Table Stars The Battle:
Uitnodiging kerstmusical
Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Agenda/ activiteiten in november en december
25 t/m 29 november week van de groepsvorming
Zondag 1 december begin advent
Do 5 december Sinterklaas op school
Wo 18 december Kerstmusical in de kerk
Ma 23 december t/m vr 3 januari Kerstvakantie
AVI lezen
Op maandag 11 t/m woensdag 13 november heeft onze taal – en leesspecialist juffrouw Monique enkele kinderen van
groep 3 en alle kinderen van groep 4 t/m 8 getoetst op hun AVI niveau. De kinderen die al AVI uit zijn, werden ook
getoetst omdat wij het natuurlijk belangrijk vinden dat deze kinderen dit niveau vasthouden. Bij AVI lezen wordt er van
de kinderen verwacht dat ze in een zo vlot mogelijk tempo zonder al te veel fouten een bepaalde tekst lezen. (vlot en
correct lezen)
Wat heeft dit opgebracht? Het overgrote deel van de kinderen leest (volgens AVI normen) op het gewenste leesniveau
of zelfs (ruim) daarboven. Dit schooljaar is het derde jaar dat we werken met de leesmethode "Lekker lezen" en we
merken dat de meeste kinderen de vooruitgang boeken die wij voor ogen hebben. Ook de hulp van de leesouders
draagt bij aan de groei die kinderen maken op technisch leesgebied.
N.a.v. de AVI resultaten zijn de kinderen vanaf groep 4 opnieuw ingedeeld in leesgroepen (groepsoverstijgend) waarbij
de kinderen zo veel mogelijk instructie krijgen op hun leesniveau. We starten in de week van 25 november met de
nieuwe leesgroepen.
Kinderen die AVI uit zijn, lezen op de momenten dat er een instructieles is, zelfstandig in een door hen gekozen boek.
Het blijft belangrijk om ook thuis hardop te lezen. Wanneer je in jezelf leest is het “gevaar” aanwezig dat je te snel leest
maar ook hoor je vaak je eigen fouten niet. Dit is bij hardop lezen wel het geval.
Week van de groepsvorming
Van maandag 25 november tot en met vrijdag 29 november besteden wij in alle groepen extra aandacht aan
groepsvorming.
De leerkrachten van elke groep bereiden onderwerpen voor die de sfeer in de groep positief beïnvloeden.
In groep 1 en 2 wordt, overigens niet allen tijdens de week van de groepsvorming, gebruikt gemaakt van “een doos vol
gevoelens”. Kinderen leren emoties herkennen en te benoemen. Bovendien leren ze zich te verplaatsen in een ander.
In de groepen 3 en 4 wordt speciaal aandacht besteed aan het onderwerp: Hoe vraag ik of ik mee mag spelen? Wat doe
ik als ik niet mee mag doen?
In de groepen 5 t/m 8 wordt speciaal aandacht besteed aan het onderwerp: Omgaan met kritiek.
Deze lessen horen bij onze Sova-trainingen uit de methode Zo gaan Sarah en Jerom met elkaar om.
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Bij deze lessen voor de kinderen van groep 3 t/m 8 horen ook thuisopdrachten. Volgende week krijgt uw kind zo’n
thuiswerkopdracht mee naar huis. We willen u vragen deze samen met uw kind te bespreken en uit te voeren.
We hopen op een zinvolle week!
Ontruimingsoefening
Op vrijdag 22 november hebben we een onaangekondigde ontruimingsoefening uitgevoerd. Kinderen waren blijkbaar
goed geïnstrueerd, want de ontruiming verliep rustig en snel. Binnenkort houden we ook een ontruimingsoefening
tijdens het overblijven.
Table Stars The Battle:
Is jouw school de beste tafeltennisschool van Dalfsen?
Tafeltennisvereniging DTV ’84 organiseert weer een tafeltennistoernooi voor de basisscholen, net als vorig jaar onder
de naam Table Stars The Battle. Hierbij gaan teams van verschillende scholen de strijd met elkaar aan om te bepalen
welke school de beste tafeltennisschool van de gemeente Dalfsen genoemd mag worden.
Voor groep 5 t/m 8 vindt het toernooi plaats op donderdag 2 januari 2014. In teams van 2 kinderen gaan de scholen de
strijd met elkaar aan. De winnende school krijgt de wisselbeker mee naar huis en een (mini) tafeltennistafel!
Voor groep 3 en 4 vindt het toernooi plaats op vrijdag 3 januari 2014. Hierbij gaan de kinderen individueel de strijd met
elkaar aan door middel van allerlei tafeltennisspelletjes. De scores worden aan het eind met elkaar vergeleken en de
beste school wint een Tafeltennisclinic!!
Het scholenkampioensschap wordt mede mogelijk gemaakt de Rabobank Vaart en Vechtstreek.
De kinderen krijgen op maandag 25 november de uitnodigingsbrief mee naar huis.

Graag willen we U tezamen met uw kind (eren) uitnodigen
op woensdag 18 december
voor de kerstmusical genaamd Het geschenk voor het kind.
De Kerstmusical begint om 18.30 uur en wordt opgevoerd door kinderen uit groep 5
en 6. Dit vindt plaats in de Cyriacuskerk.
Bereidwillige kinderen uit de groepen 5,6 en 7 maken dienst uit van het koor.
Na de musical sluiten we de Kerstviering op het schoolplein af en zal de ouderraad u
en de kinderen een `drankje` aanbieden. Om 20.00 uur is het Kerstgebeuren ten
einde.
Er zijn in de kerk geen plekken gereserveerd voor de kinderen. De kinderen zitten bij
hun ouders.
Graag tot ziens namens Kinderen, Team en Ouderraad
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