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Oud IJzeractie
Agenda/ activiteiten in oktober/november
Wo 30 oktober zijn alle kinderen vrij wegens een studiedag voor alle leerkrachten van mijnplein
Vr 1 november hoofdluiscontrole
Za 2 november Oud IJzeractie
Ma 11 november jaarvergadering ouderraad
Do 14 en ma 18 voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8. U wordt hier te zijner tijd voor uitgenodigd.
In de week van 25 november besteden we in de groepen extra aandacht aan groepsvorming
Aantal kinderen op de St.Cyriacusschool
Op 1 oktober 2013 hadden we op de St.Cyriacusschool 131 leerlingen. De school krimpt hiermee met 5 leerlingen ten
opzichte van de 1 oktober telling in 2012.
De 1 oktober telling vormt de basis voor de personele en materiële bekostiging van basisscholen.
7 kinderen worden dit schooljaar tussen 1 oktober 2013 en de zomervakantie 2014 vier jaar en stromen in bij
groep 1/2 op de St.Cyriacusschool. Dat is wat momenteel bij de basisschool bekend is.
Evaluatie verwachtingsgesprekken
Op 23 en 26 september zijn er voor het eerst op onze school verwachtingsgesprekken gehouden waarbij ouders en van
de groepen 6,7 en 8 ook de kinderen werden uitgenodigd om wederzijdse verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken.
We kijken als team positief terug op de verwachtingsgesprekken. We hopen dat het ook aan uw verwachtingen heeft
voldaan.
Ondanks de meerwaarde van de verwachtingsgesprekken vindt het team wel dat het twee extra avonden zijn die
voorbereiding vereisen. Daarnaast vindt het team dat de avonden vrij vlot na de informatieavond volgen, hetgeen toch
het één en ander vraagt van de leerkrachten aan het begin van het schooljaar.
Om de werkdruk van de leerkrachten aan het begin van het schooljaar belastbaar te houden hebben we ook gesproken
of de informatieavond aan het begin van het schooljaar niet op papier af kan.
Tonny en Ruben zetten het geheel aan oudergespreksmomenten nog eens op een rij om te bezien of de huidige
gesprekkenstructuur veranderd moet worden of onveranderd moet blijven. Daarbij wordt uiteraard ook gekeken naar
de belangen en de mening van ouders.
Indien er een vernieuwde structuur ontstaat zal de oudergeleding van de MR om advies gevraagd worden.
Huiswerk in je agenda
In het nieuwe schooljaar besteden we opnieuw structureel aandacht aan het agendagebruik voor de kinderen van
groep 6 t/m 8 als hulpmiddel bij het plannen van huiswerk.
Veel kinderen moeten leren hun huiswerk te plannen. Veel kinderen hebben daar ook de hulp van ouders bij nodig.
Een tip voor ouders is :
Google maar eens op 1 blikagenda. Er staat ook een filmpje met uitleg over plannen op youtube.
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Dit jaar hebben we deze agenda’s niet voor school aangeschaft, omdat ons de ervaring leert dat de voorkeur van
kinderen uitgaat naar een “hippe” agenda. Maar de tips om te plannen op de manier van de “1--blikagenda” zijn wel
zeer waardevol voor kinderen.
In groep 6 wordt klassikaal aandacht besteed aan:
Waar schrijf je het huiswerk op
Hoe kun je het huiswerk verdelen in kleine stukjes
Altijd je agenda in je tas
Communicatie met ouders over het huiswerk
In groep 7 en 8 wordt aan het begin van het schooljaar ook klassikaal aandacht besteed aan het plannen van huiswerk
en worden de vaardigheden, die ze in groep 6 hebben geleerd nog eens herhaald.
De communicatie naar ouders vinden wij hierbij erg belangrijk.
Wij willen daarom aan u ouders vragen om met uw kind mee te kijken in de agenda en ook contact met de leerkracht
op te nemen, als er onduidelijkheden zijn.
Kinderen van groep 2 gaan na de herfstvakantie zelfstandig naar binnen
Het begeleiden van kinderen tot in de klas beschouwen we voor groep 1 als normaal.
Gelet op loslaten en opvoeden tot zelfstandigheid vinden we dat vanaf groep 2, als kinderen al helemaal gewend zijn
aan school, de begeleiding in de klas al afgebouwd moet worden. Na de herfstvakantie verwachten we dan ook dat de
kinderen van groep 2, zonder begeleiding van ouder(s) de school en klas binnen gaan. Eigenlijk verandert er niet zoveel
voor deze kinderen, want heel veel kinderen van groep 2 gaan nu ook al zelfstandig de school en klas in. En dat doen ze
prima! Voor de kinderen van groep 2 geldt nog gewoon dat ze vanaf 8.20 uur naar binnen mogen gaan en in de klas een
spelletje mogen pakken.
Onze ervaring is, dat kinderen in de regel totaal geen moeite hebben met deze aanpak.
Leerlingenraad
Onlangs is de nieuwe leerlingenraad voor schooljaar 2013/2014 voorgesteld aan de andere kinderen. En dit zijn ze dan:
Demi en Boris uit groep 8, Imke en Youri uit groep 7, Reinier en Noëlle uit groep 6, Victor en Iris uit groep 5, Serine en
Justin uit groep 4, Britt en Joost uit groep 3.
De foto van de leerlingenraad staat inmiddels op de website van de school www.cyriacus.nl onder de button
leerlingenraad. Ook hangt deze foto binnenkort sterk uitvergroot in de gang van de school.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 konden zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. Een ieder van deze groepen
mocht op een papiertje, zonder naam er op, een idee/plan opschrijven. Een heel nieuw idee of een idee/plan wat nog
beter kan op de St.Cyriacusschool. De leerlingenraad van schooljaar 2012/2013 kozen per groep het beste idee van de
jongens en het beste idee van de meisjes uit. De kinderen uitgroep 3 en 4 zijn verkozen door loting.
Meester Ruben heeft het eerste overleg met de nieuwe leerlingenraad al weer gevoerd. De leerlingenraad heeft de
eerste 4 actiepunten geselecteerd waar ze mee aan de slag gaan. Dat zijn:
Meer uitstapjes in de natuur
Het beter opruimen van zwerfafval op en om het schoolplein (lege pakjes, plastic, enz)
Het houden van een klassenshow voor de andere groepen
Daarnaast wil de leerlingenraad in dit schooljaar een afspraak maken met de leerlingenraad van de Baron van
Dedemschool om daar op bezoek te gaan en hen uit te nodigen op onze school (bestaand actiepunt van vorig jaar).
Verslagen van de leerlingenraadsvergadering komen op de schoolwebsite.
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool
Uw kind is in de eerste 4 jaar van zijn leven regelmatig op het consultatiebureau geweest.
Op de basisschool wordt dit contact voortgezet door de jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland. De
doktersassistente ziet uw kind in de basisschoolperiode twee keer, in groep 2 en in groep 7. Daarnaast houdt de
jeugdverpleegkundige spreekuur op uw basisschool.
Het spreekuur
Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de school. U kunt hier terecht met vragen over:
 Opvoeding, Gedrag, Zindelijkheid, Slapen, Ogen/oren, Voeding, Overgewicht, Pesten, Puberteit.
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Het spreekuur begint om 13.00 uur met een half uur vrije inloop. Hier kunt u zonder afspraak terecht. Aansluitend vindt
het spreekuur op afspraak plaats. Hier komen kinderen en hun ouders of verzorgers nadat zij een afspraak hebben
gemaakt of nadat zij voor dit spreekuur zijn uitgenodigd door de jeugdverpleegkundige. Deze uitnodiging kan
bijvoorbeeld voortkomen uit het contact met de doktersassistente in groep 2 of groep 7.
Indien u zelf een afspraak wilt maken voor dit spreekuur kunt u mailen naar de jeugdverpleegkundige van uw school.
Het spreekuur is gratis en u heeft geen verwijskaart van de huisarts nodig. Ook een leerkracht kan een kind aanmelden
voor het spreekuur nadat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van de ouders. Met alle gegevens wordt
vertrouwelijk omgegaan.
Data spreekuren schoolverpleegkundige:
*
Di. 29 oktober, van 13.00 tot 13.30
*
Di. 26 november, van 13.00 tot 13.30
*
Di. 28 januari, van 13.00 tot 13.30
*
Di. 25 maart, van 13.00 tot 13.30
*
Di. 6 mei , van 13.00 tot 13.30
*
Di. 24 juni, van 13.00 tot 13.30
JGZ GGD IJsselland
Chantal Altena jeugdverpleegkundige/CJG-medewerker
c.altena@ggdijsselland.nl
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend
www.ggdijsselland.nl
06-13895859
Algemeen nummer JGZ: 038-4281506
Fietskeuring
De bomen beginnen te verkleuren en de dagen worden al snel korter. De zomertijd reeds plaats gemaakt voor de
wintertijd. Een goed moment om de fietsen eens goed na te kijken. De jaarlijkse fietskeuring staat gepland op
donderdag 7 november. We verwachten dan dat alle kinderen van groep 3 tot en met 8 de fiets meebrengen naar
school. Vorig jaar was het aantal fietsen met een mankement aanzienlijk lager dan het jaar ervoor. Door de fietsen van
te voren na te (laten) kijken moet dit aantal nog verder kunnen dalen.
Medewerkers van Salland tweewielers uit Dalfsen zullen assisteren tijdens deze keuring.
Tijdens de keuring zal op de volgende punten gecontroleerd worden:
Algemeen:
1. Het stuur zit goed vast
2. De bel is goed te horen
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur
4. De remmen (handremmen, terugtraprem) werken goed
5. De remblokjes zijn niet versleten
6. De banden zijn heel en hebben voldoende profiel
7. De spaken in beide wielen zitten goed vast
8. De trappers zijn voldoende stroef
9. Het zadel zit goed vast
10. Het zadel staat op de juiste hoogte afgesteld
11. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak
Verplichte reflectie
12. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets
13. Beide wielen hebben witte of gele reflectoren, die een aaneengesloten cirkel vormen
14. Beide trappers hebben twee gele reflectoren
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Extra reflectie en verlichting
15. Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets, of geïntegreerd in de koplamp
16. De koplamp werkt goed, zit stevig aan de fiets vast en geeft wit of geel licht
17. Het achterlicht werkt goed, zit stevig aan de fiets vast en geeft rood licht
18. De dynamo werkt goed, ook bij nat weer
19. Bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in frame
Als de fiets voldoet aan de eisen die zijn gesteld bij de vragen 1 tot en met 14 voldoet de fiets aan de eisen die de wet
stelt aan een ‘dagfiets’.De fiets is overdag veilig te gebruiken. Je mag met deze fiets overdag bij goed zicht de weg op.
Als de fiets ook aan de eisen voldoet die zijn gesteld bij de vragen 15 tot en met 19, dan voldoet de fiets aan de eisen
die de wet stelt aan een ‘nachtfiets’. Je mag met deze fiets ook in het donker en overdag bij slecht zicht de weg op.
Voldoet de fiets aan alle eisen die zijn gesteld bij de vragen 1 tot en met 19, dan krijgt de fiets de ‘OK-sticker’ van Veilig
Verkeer Nederland.
We gaan er van uit dat het percentage fietsen met mankementen dit jaar wederom lager is. Afhankelijk hiervan zal
besloten worden tot een herkeuring.
De Verkeersouders

Oud IJzeractie
Op zaterdag 2 november organiseert de ouderraad van de St.Cyriacusschool weer de jaarlijkse Oud IJzeractie.
Rond 08.00 uur wordt begonnen met het ophalen. Heeft u echter veel oud ijzer liggen bel dan even naar
telefoonnummer 0529460440.
Dus wij willen u vragen al uw OUD IJZER weer te bewaren, want ouders van de St.Cyriacusschool komen het graag
ophalen.
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