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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 oktober (zie ook schoolkalender)
- Voor de ouders met een kind in groep 7 en/of 8. LEES DIT, LEES DIT!
- Personeel
- Grote speeltoestel
- Kinderboekenweek 2015 ‘Raar maar Waar’
- Verkeersveiligheid schoolplein
- VierKeerWijzer
- Grote speeltoestel
- 1 oktober telling
Agenda/ activiteiten in oktober (zie ook schoolkalender)
Wo 7 oktober opening KinderBoekenWeek.
Di 13 oktober het programma ‘Boeksterren’ voor groep 5 t/m 8
Wo 14 oktober trefbaltoernooi voor groep 5/6 (gemeente Dalfsen)
Vr 16 oktober ‘VierKeerwijzermarkt’. U komt toch ook?
Ma 19 oktober t/m vr 23 oktober herfstvakantie
Ma 26 oktober 2e MR
Wo 28 oktober zijn de leerlingen van groep 7 en 8 vrij i.v.m. een studiedag voor het personeel. WIJZIGING!
Voor de ouders met een kind in groep 7 en/of 8
In de schoolkalender staat aangegeven dat de leerlingen van groep 7 en 8 op wo 14 oktober vrij zijn in
verband met een mijnplein studiedag voor de leerkrachten van groep 7 en 8. DIT IS GEWIJZIGD!
Het college van bestuur van mijnplein heeft hierin een fout gemaakt en heeft namelijk wo 28 oktober
genoteerd voor deze studiedag. Aangezien er voor die dag al allerlei afspraken zijn gemaakt kan er van wo 28
oktober niet meer worden afgeweken.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan dus op wo 14 oktober gewoon naar school en zijn vervolgens op
wo 28 oktober vrij.
Personeel
Juffrouw Linda heeft als vangende leerkracht van juffrouw Monique in groep 3 / 4 op woensdag 30
september haar laatste dag gedraaid. Van 7 april t/m 30 september 2015 heeft ze op maandag, dinsdag en
woensdag naar volle tevredenheid op de Sint Cyriacusschool gewerkt.
Op maandag 5 oktober zit het zwangerschapsverlof van juffrouw Monique er namelijk op en keert juffrouw
Monique op maandag, dinsdag en woensdag weer terug als leerkracht in groep 3 / 4. Op donderdag 1
oktober is juffrouw Monique ook al op school, zodat ze zo optimaal mogelijk is voorbereid als ze op maandag
5 oktober weer voor de groep staat.
Helaas bepaalt de regelgeving dat juffrouw Linda per 1 oktober er binnen de stichting mijnplein er voor 3
maanden ‘uit’ moet, zodat de stichting geen verplichtingen aan juffrouw Linda krijgt. Hier hebben veel
invalleerkrachten mee te maken. Wel keert juffrouw Linda te zijner tijd nog terug op de Sint Cyriacusschool
om opdrachten uit te voeren voor haar studie.
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Juffrouw Karin is aan het begin van dit schooljaar met zwangerschapsverlof gegaan. Maar er is nieuws! Op
20 september 2015 zijn juffrouw Karin en haar man Karel de trotse ouders geworden van hun zoon Boaz
Karel. Bij de geboorte woog Boaz 4420 gram. Op het geboortekaartje staat: Ons tweede wonder, grote
blijdschap, vol van vreugde, liefde en trots!
Het gaat goed met juffrouw Karin en haar zoon.
Juffrouw Sanne gaat op maandag 26 oktober officieel met zwangerschapsverlof. Haar verlof duurt tot en
met de Krokusvakantie. Meester Jeffrey gaat haar volledig vervangen als meester in groep 5/6. Meester
Jeffrey heeft onder andere binnen onze stichting mijnplein al meerdere jaren werkervaring opgedaan in
diverse groepen. Meester Jeffrey is op dinsdag 6 oktober de gehele dag op school, zodat juffrouw Sanne de
nieuwe meester zo goed mogelijk in kan werken. Hij zal op 6 oktober ook alvast kennis maken met de
leerlingen van groep 5/6. Juffrouw Tamara houdt als intern begeleider op die dag de groepsbespreking voor
groep 5/6, zodat juffrouw Sanne en meester Jeffrey hier beide bij kunnen zijn.
Er zijn zowel met meester Jeffrey, juffrouw Sanne, juffrouw Tamara en andere leerkrachten al goede
afspraken gemaakt, zodat het onderwijs in groep 5/6 zo optimaal mogelijk doorgaat. Zo kijkt juffrouw
Tamara nauwlettend mee als het gaat om de algehele leerlingenzorg in groep 5/6. Juffrouw Gerrie heeft een
taak om als reken coördinator meester Jeffrey van tips en adviezen te voorzien en mee te kijken naar de
opbrengsten van de rekentoetsen in groep 5/6.
Juffrouw Evelien blijft uiteraard op donderdag en vrijdagmorgen de juffrouw in groep 5 en op vrijdagmiddag
in groep 5/6.
Kinderboekenweek 2015 ‘Raar maar waar’
Op woensdag 7 oktober 2015 begint de
Kinderboekenweek. We openen de
Kinderboekenboek op die dag om 08.30 uur
op het schoolplein. Komt u ook even kijken?
Op vrijdag 9 oktober organiseert de leerlingenraad in het kader van de KinderBoekenWeek ‘Raar maar Waar’
de eerste wedstrijd. Alle leerlingen mogen deze dag zo ‘Raar ‘mogelijk op school komen. De leerlingenraad
kiest in elke groep een jongen en meisje uit. Van de winnaars worden een rare foto gemaakt en ze
verdienen de eretitel ‘Rare kwast’.
Voor groep 5 t/m 8 staat op di 13 oktober
het programma ‘Boeksterren’ gepland.
Met het thema 'Raar maar waar' gaan de
kinderen aan de slag om hun eigen
stripboek te maken waar ze zelf de
hoofdrollen in spelen. De leerlingen zijn op
een interactieve manier bezig zijn om hun
eigen boek te maken. Schrijven, tekenen,
knutselen, een workshop poseren voor de camera, kostuums en een greenscreen fotoshoot resulteren in
een te gek stripboek waar de kinderen de sterren van zijn.
Elk kind komt minimaal 2 keer in het boek voor en iedereen kan iets in het boek aanwijzen dat hij of zij heeft
bedacht en gemaakt. Ook worden alle namen van de leerlingen als 'sterren' in het boek opgenomen. Het
boek wordt echt iets van de kinderen zelf, een concreet resultaat en een prachtige herinnering.
Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen een boek aangeboden. De school, de TSO commissie en de
ouderraad delen de kosten. Is dat niet prachtig?
Ga naar http://www.heldenbloem.nl/boeksterren/ voor meer informatie.

Verkeersveiligheid schoolplein
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Na een goede start zijn we heel tevreden over de wachtende ouders op het schoolplein.
Er staat nagenoeg niemand meer op het kerkplein en hier zijn we heel blij mee!
Om het overzicht te houden is het belangrijk nog even aan de volgende punten te denken:
De verzamelplek is rondom de linkerboom en langs de muur van de fam. Oosterwijk. Voor de ouders van
groep 1 en 2 is het de bedoeling om langs de muur te gaan staan.
We merken dat veel ouders nog snel verder naar achteren gaan staan. We willen graag iedereen naar voren.
Dus zowel links als rechts van de linkerboom en vooral ook langs de muur.
Denk u nog aan het parkeren op het kerkplein.
Graag de fietsen parkeren bij de twee bloembakken volgens de tekening.
Wilt u de doorgang rechts van de rechterboom vrijlaten voor (lopende!) fietsers, dit tot aan de weg toe,
zodat er geen opstopping ontstaat.
We willen jullie vragen dit ook te communiceren met opa’s, oma’s, gastouders enz.
Zijn er vragen of suggesties dan horen we het graag!
Met vriendelijk groet juffrouw Esther en Karin Schuurman (ouder).
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VierKeerWijzer
Dit schooljaar zijn we als school begonnen met VierKeerWijzer.
Het 1e thema draait nu in alle groepen.
Op vrijdag 16 oktober sluiten we het 1e thema af. Om u inzicht te geven
hoe VierKeerWijzer er nu in de praktijk uitziet en waar de kinderen aan
hebben gewerkt nodigen we u van harte uit op vrijdag 16 oktober.
De groepen 1 t/m 4 houden een ‘VierKeerWijzermarkt’ van 11.30 t/m 12.00
uur en de groepen 5 t/m 8 houden een ‘VierKeerWijzermarkt’ van 14.30 uur t/m 15.00 uur.
Opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom!
Grote speeltoestel
Het grote speeltoestel op het schoolplein is tijdelijk buiten gebruik. Het heeft een aantal mankementen
waardoor het onveilig is voor kinderen om op het toestel te spelen. Het speeltoestel is 11 jaar oud, maar is
over het algemeen nog goed genoeg om nog een jaar of wat mee te kunnen. Hoogstwaarschijnlijk wordt het
speeltoestel op korte termijn gerepareerd.
Om er zorg voor te dragen dat het speeltoestel nog jaren mee kan dient er ook onderhoud plaats te vinden
wat betreft schilderwerk van het toestel. Als hier vrijwilligers voor zijn dan hoort meester Ruben dat
uiteraard graag.
1 oktober telling
Op 1 oktober 2015 heeft de Sint Cyriacusschool 107 leerlingen. Op basis van het leerlingenaantal op 1
oktober ontvangt een school de bekostiging vanuit het ministerie OCW. Het bedrag wordt altijd een jaar
later uitbetaald. In het huidige schooljaar werken we dus met de vergoeding van de 1 oktober telling van het
schooljaar 2014/2015.
Na 1 oktober 2015 stromen er in dit schooljaar nog 13 kinderen in bij groep 1/2 (op basis van verwachtingen
en inschrijvingen).
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