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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:
- Terugblik Wandeldriedaagse
- Eindejaarsviering
- Ouder-bedank-morgen op vrijdag 27 juni 2014
- Strengere aanpak luxe verzuim
- Jeugdsportfonds
- groepenverdeling schooljaar 2014/2015
Wandel3daagse
De Wandel3Daagse zit er weer op voor de
zeventig (!) leerlingen uit groep 3 tot en met 8.
De voeten kunnen verzorgd worden, bidons en
rugzakken opgeruimd, want wat kunnen jullie
trots zijn op jezelf! En alle inspanningen
hebben ook nog een geweldig resultaat
opgeleverd, een derde prijs op de lange
afstand! Drie dagen 7 of 12 kilometer lopen,
over wegen, lanen en bospaadjes, jullie hebben
het allemaal gezien.

Al van verre herkenbaar stond er iedere avond een
drinkpost van de ouderraad om even bij te komen met
ranja, koffie en wat lekkers. Als ouderraad hebben wij
daar met plezier voor gezorgd.

Eindejaarsviering
Op vrijdag 27 juni vieren we samen met pastor Lonneke het einde van het schooljaar met een viering in de
kerk. De viering beging om 08.45 uur en bij deze nodigen we u van harte uit met ons mee te vieren. Ook
andere geïnteresseerde mensen zijn welkom om met ons mee te vieren.
Ouder-bedank-morgen op vrijdag 27 juni 2014
Bijna dagelijks komen er op St. Cyriacus ouders over de vloer, die zich op enigerlei wijze inzetten voor de
belangen van hun kinderen en de school. Als schoolteam zijn wij trots op deze mensen.
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Om blijk te geven van onze waardering nodigen de leerkrachten van de school alle vrijwilligers uit voor een
ouder-bedank-“ochtend” op onze school met koffie / thee en allerlei lekkernijen. Op deze zogenaamde
ouder-bedank-ochtend willen de groepen u op theatrale of muzikale of creatieve wijze bedanken voor uw
inzet. U bent van harte welkom op vrijdag 27 juni rond 09.30 uur (aansluitend aan de ‘eindejaarsviering’ in
de kerk) in de speelzaal van de school. U komt toch ook?
Strengere aanpak luxe verzuim
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. In haar rol als
handhaver moet de gemeente, in de praktijk de leerplichtconsulent, de aanwijzingen van het Openbaar
Ministerie (OM) opvolgen. Het OM heeft de gemeente onlangs opdracht gegeven strenger op te treden
tegen luxe verzuim.
Luxe verzuim
Luxe verzuim speelt wanneer ouders zonder toestemming of goede reden hun kinderen buiten de
schoolvakantie meenemen op vakantie. De gemeente en scholen hebben daarbij gezamenlijk de taak om
luxe verzuim te voorkomen. Op het moment dat er sprake is van luxe verzuim is de schooldirecteur volgens
de Leerplichtwet verplicht dit bij de gemeente te melden. Daarnaast controleert de gemeente als
toezichthouder steekproefsgewijs op deze vorm van verzuim. Dit door scholen actief te benaderen of te
bezoeken.
Handhaving
Door een reorganisatie bij het OM zijn regio’s bij elkaar gevoegd en is het handhavingsbeleid herzien. Dit
heeft geleid tot een strenger handhavingsbeleid bij luxe verzuim. In de praktijk betekent dit dat eerder
proces-verbaal wordt opgemaakt.
Op het moment dat luxe verzuim wordt geconstateerd stelt de leerplichtconsulent een onderzoek in. In een
gesprek met de ouders moet duidelijk worden of er een redelijk vermoeden van schuld is. Is er geen geldige
reden voor het schoolverzuim dan maakt de leerplichtconsulent in hetzelfde gesprek per direct procesverbaal op. Dit proces-verbaal wordt voorgelegd aan de Officier van Justitie. Deze kan de ouders een boete
opleggen. De richtlijn voor de boete die op luxe verzuim staat is € 100,- per kind per dag.
Tot voor kort gaf de gemeente regelmatig nog een waarschuwing gegeven bij een eerste overtreding van
luxe verzuim. Vanaf heden is deze ruimte er niet meer. Er wordt per direct (vanaf halve dag luxe verzuim)
proces-verbaal van het luxe verzuim opgemaakt.
Vragen?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lyann Ohms of Nicole Pronk,
leerplichtconsulenten bij de gemeente Dalfsen. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer: (0529) 48 83 88
of e-mail: leerplicht@dalfsen.nl.
Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar
niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt
Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.
Wie komen in aanmerking?
Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun
ouders/verzorgers, dat niet kunnen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten
ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen
verschillen. Het kan voorkomen dat een gemeente niet aangesloten is bij Jeugdsportfonds en er andere
mogelijkheden voor een bijdrage vanuit de gemeente zijn. Deze informatie is te vinden op de website van de
gemeente waar u woont.
Wat is het bedrag?
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Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225. Jeugdsportfonds
bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaalt de
contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor
sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een
bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn.
Welke sporten?
Wij vergoeden alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden
van de sportkoepel NOC*NSF.
Meer informatie?
Kijk op de website http://www.jeugdsportfonds.nl
Groepenverdeling schooljaar 2014/2015
In een volgende nieuwsflits die ook deze week verschijnt informeren we u over de groepenverdeling voor
schooljaar 2014/2015.
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