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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 en begin november (zie ook schoolkalender)
- Bazar
- Werkgroep verkeersouders
Agenda/ activiteiten in oktober en begin november (zie ook schoolkalender)
Vrij 10 oktober deelname dag van de duurzaamheid
Ma 13 t/m vrij 17 oktober herfstvakantie.
Wo 22 oktober zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor het personeel.
Vrij 24 oktober hoofdluiscontrole
Zat 1 november Oud IJzeractie ouderraad
Zat 1 november Allerheiligen
Zo 2 november Allerzielen
Ma 10 november jaarvergadering ouderraad
Di 11 november groep 7 ontvangt de kinderen uit Hörstel (uitwisselingsproject)
BAZAR
Het eerste bazarweekend in een prachtig nieuwe Potstal. Spannend voor de organisatie…gaan we op de
oude voet verder of is het voor ons ook tijd voor iets nieuws?
Wanneer: Zaterdag 18 oktober 2014 en zondag 19 oktober 2014
Zaterdag vanaf 15.00 uur tot ca. 18.00 uur en zondag vanaf 15.00 uur tot…..?
We organiseren geen rommelmarkt meer, maar de standspelletjes en het Rad van Fortuin zijn onveranderd
gebleven. Er zijn zoals gewoonlijk weer prachtige en opzienbarende prijzen te winnen. Verder organiseren
we voor alle basisschool leerlingen een workshop knutselen. Voor alle benodigde materialen wordt
gezorgd. Er is voor iedere leeftijdscategorie een leuke prijs te winnen. Het thema is feest. Dus je kunt alvast
nadenken hoe je dit wil uitbeelden. Ook wordt er onder alle deelnemende kunstenaartjes een extra prijs
verloot. Deze prijs wordt zondagmiddag om 17.00 uur verloot onder de aanwezige kinderen.
De opbrengsten van deze bazar zullen worden besteed aan de VV Hoonhorst en de TTV Hoonhorst.
Werkgroep verkeersouders
Nadat de jongste telg van Martin en Herma de Broeks de lagere school heeft verlaten, heeft Martin besloten
om zijn deelname aan de werkgroep verkeersouders begrijpelijkerwijs te beëindigen. Martin was vanaf de
start van de verkeersouders (2006) betrokken bij deze. We danken Martin voor zijn positieve inbreng
gedurende al deze jaren.
Nadat vorig jaar Rob Kortstee de werkgroep verkeersouders is komen versterken, zijn dit jaar ook Chantel
Zeilstra en Rolf Halverhout toegetreden zodat de werkgroep weer uit de gewenste 5 personen bestaat.
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Parkeren
Via een lid van de
verkeersouders is een
klacht binnengekomen
over de soms wat
rommelige situatie op het
dorpsplein tijdens het
halen en brengen van
kinderen. Vooral het
lukraak parkeren is voor
veel mensen een doorn in
het oog en leidt tot soms
gevaarlijke situaties.
Daarom willen we
iedereen vragen de auto’s
zoveel mogelijk op het
kerkplein te parkeren en in
ieder geval de looproute
langs zaal Kappers vrij te
houden.
Fietskeuring
De dagen worden al weer snel korter. Met de herfstvakantie in het vooruitzicht, een goed moment om de
fietsen eens goed na te kijken. De jaarlijkse fietskeuring staat gepland op donderdag 23 oktober. We
verwachten dan dat alle kinderen van groep 3 tot en met 8 de fiets meebrengen naar school. We zien de
laatste jaren een dalend aantal fietsen met mankementen. Door de fietsen van te voren na te (laten) kijken
hopen we dat deze trend zich ook dit jaar voortzet.
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.
Hier gaan we natuurlijk allemaal voor.
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