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Voor actueel nieuws en foto’s verwijzen we naar onze website (www.cyriacus.nl) en facebookpagina.

Agenda/activiteiten de komende periode:
datum

activiteit

19 oktober
22 t/m 26 oktober
29 oktober
week van 29 oktober
3 november
5 november
9 november
9 november

groep 1 t/m 4 vrij
herfstvakantie
hoofdluiscontrole
juf Tamara en meester Eric afwezig i.v.m. studiereis
oud ijzeractie
koffiemoment ouders gr. 5 t/m 8
fietscontrole groep 3 t/m 8
leerlingenraad

Juf Sanne
Op 10 oktober is juf Sanne weer begonnen na haar zwangerschapsverlof. Meester Max blijft de
komende maanden de hele week nog bij groep 5/6. Op de drie dagen dat juf Sanne weer werkt zullen
er extra instructie- en splitsmomenten zijn in deze groep. Juf Karin is momenteel ook regelmatig
weer op school. Zij is op de achtergrond betrokken bij de groep en zal langzaam meer
werkzaamheden oppakken.

Trefbal
De trefbal-knallers van groep 5/6 zijn een ronde verder en spelen woensdag 17 oktober op de
finaledag. De wedstrijden zijn vanaf 14.30 uur in de sporthal van Kulturhus De Spil in Nieuwleusen.

Schoolfruit
Onze school heeft zich aangemeld voor het EU-schoolfruit project. Een aantal ouders had deze vraag
bij ons neergelegd en we hebben het binnen het team besproken. We
vinden het een goede manier om kinderen met diverse soorten fruit
kennis te laten maken. We zijn ook van mening dat het niet ten koste
moet gaan van onderwijstijd, doordat de leerkracht bepaald fruit, zoals
ananas of mango, moet schoonmaken en verdelen. Mochten we
dergelijk fruit verwachten zullen we met name in de onderbouw een
beroep op u doen om aan het begin van de schooldag even te helpen
met het schillen en/of snijden. In de week van 12 november zal voor het
eerst het fruit geleverd worden. Afhankelijk van de bezorgdag en tijdstip
zal er dan op 3 dagen schoolfruit zijn. Waarschijnlijk dinsdag, woensdag
en donderdag. U hoort t.z.t. meer van ons.

Koffiemoment ouder groeps 5 t/m 8
Maandagavond 5 november zijn de ouders van leerlingen uit groep 5 t/m 8 van harte
welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee met de directie en elkaar in
gesprek te gaan. Ouders ontvangen hiervoor t.z.t. een aparte uitnodiging.

Schoolfoto
Denkt u nog bestellen van de schoolfoto’s? De groepsfoto is de eerste 10 dagen inclusief. Het team is
ook op de foto gegaan. Deze hangt bij de achteringang en is op onze website te zien. Met de namen
van de juffen en meesters erbij op verzoek.
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Rekenmuurtjes: Bareka profieltoetsen rekenen
Vorig schooljaar is groep 8, (toen groep 7) gestart met het maken van Bareka rekentoetsen. Dit
schooljaar gaan we vanaf eind groep 3 deze toetsen afnemen.
De Barekatoets is een online toets die de leerlingen op de computer maken. De profieltoets bestaat
uit twee toetsen:
- De screeningstoetsen brengen het kunnen oplossen van een som in beeld. Dit heet “power”.
-De automatiseringstoetsen zijn gericht op het vlot kennen. In het programma noemen we dit
“speed”.
De sommen die de basiskennis vormen, zijn verdeeld over zogenaamde rekendrempels.
Bijvoorbeeld: drempel 1: optellen, aftrekken en splitsen t/m 10
drempel 5: eenvoudige tafels 2,3,4,5
De resultaten worden gevisualiseerd in het rekenmuurtje. Dit rekenmuurtje is ook voor de kinderen
zichtbaar in het oefenprogramma. Zij kunnen klikken op de stenen die lichtgroen, oranje of rood zijn
gekleurd. Daarna oefenen ze bepaalde vaardigheden waar ze nog niet voldoende op scoren.
Natuurlijk is het de bedoeling dat pas in groep 7 en 8 (vrijwel) alle blokken groen zijn.

Naast het online oefenprogramma kan er ook gericht geoefend worden met spelletjes, rekensprint
en andere rekenprogramma’s. Al deze programma’s zetten we op school in. Als het nodig is dat u
thuis oefent laten we dat weten. Op de informatieavonden heeft u bijvoorbeeld vast wel gehoord dat
u kunt oefenen met bijvoorbeeld de tafels of met Ambrasoft.

Tuin winter- en voorjaarsklaar maken
In de eerste of tweede week van november komt tuinman Stan Stassen. Hij
zal samen met de kinderen bloembollen planten, wieden, snoeien en in de
diverse bakken nieuwe planten zetten. De bloembollen en planten zijn
aangeboden door het project “Groene Loper Vechtdal.”

Ouderbijdrage
Uw kind heeft deze week de brief betreffende de ouderbijdrage 2018-2019 meegekregen naar huis.
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Jaarlijkse fietscontrole op 9 november: is de fiets van uw kind veilig?
Op vrijdag 9 november vindt de jaarlijkse fietscontrole plaats op school. Om veilig aan het verkeer te
kunnen deelnemen is het erg belangrijk dat de fiets van uw kind veilig en goed zichtbaar is.
Korte dagen en slecht weer zorgen ervoor dat goede verlichting en reflectie van levensbelang is. Een
goed moment dus om de fiets van uw kind te laten controleren!
We verwachten dan ook dat alle kinderen van groep 3 tot en met 8 op vrijdag 9 november de fiets
meebrengen naar school, ook als ze normaal gesproken niet met de fiets komen.
De controle wordt verzorgd door de verkeersouders van de school en medewerkers van Salland
Tweewielers uit Dalfsen.
Elke fiets wordt op de volgende punten gecontroleerd:
Algemeen
1. Zit het stuur goed vast?
2. Doet de bel het goed?
3. Zitten de handvatten goed vast en is het open einde van het stuur afgedekt?
4. Werken de remmen (handrem, terugtraprem) goed?
5. Zijn de banden goed en hebben ze voldoende profiel?
6. De banden zijn heel en hebben voldoende profiel7. Zitten de spaken goed vast?
8. Zijn de trappers voldoende stroef?
9. Zit het zadel goed vast?
10. Staat het zadel op de goede hoogte afgesteld?
11. Is de ketting goed op spanning (niet te slap of te strak)?
Verplichte reflectie
12. Heeft de fiets een rode reflector op de achterzijde?
13. Zijn beide wielen voorzien van witte of gele reflectoren die een aaneengesloten cirkel vormen?
14. Hebben beide trappers twee gele reflectoren?
Extra reflectie en verlichting
15. Heeft de voorkant van de fiets een witte reflector evt. geïntegreerd
in de koplamp?
16. Werkt de koplamp goed, zit deze stevig vast en geeft deze wit of
geel licht?
17. Werkt het achterlicht goed, stevig bevestigd en geeft deze rood
licht?
18. Werkt de eventuele dynamo goed, ook bij nat weer?
19. Is de eventuele bedrading goed vastgezet of weggewerkt in het
frame?
Als de fiets voldoet aan de eisen die zijn gesteld bij de vragen 1 tot en
met 14, dan voldoet de fiets aan de eisen die de wet stelt aan een
‘dagfiets’. De fiets is overdag veilig te gebruiken en 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 ‘OKsticker’ van Veilig Verkeer Nederland. Hier gaan we natuurlijk allemaal voor!
Het afgelopen jaar kwamen de volgende mankementen het meest voor:
• Handvatten los of niet aanwezig
• Handvatten die het uiteinde van het stuur niet afdekken. Dit nodigt de kinderen uit te sturen met
een vinger in het eind van het stuur. Wanneer men dan valt leidt dit tot ernstige verwondingen
• Defecte of ontbrekende verlichting.
Voor de kinderen met een goedgekeurde fiets ligt naast de OK-sticker nog een kleine attentie te
wachten.
Pagina 3 van 6

Bazar (ingezonden)

50 jaar Bazar Hoonhorst
Op 20 & 21 oktober aanstaande is het weer zover! De jaarlijkse Bazar in Hoonhorst
vindt weer plaats.
Dit jaar vieren we ons 50-jarig bestaan !
Daarom verloten we bij het rad elk uur € 50, --. , contant in het handje !!
Op dit jaarlijkse spektakel zijn , via diverse verlotingen en het Rad van Avontuur, zeer
veel mooie prijzen te winnen!
Ook dit jaar is het weer gelukt om bijzondere en spectaculaire prijzen voor u klaar te
zetten. Het prijzen pakket bestaat onder andere uit; gereedschap, een weekend
Texel, prachtig speelgoed, taarten en lekkernijen, diverse Waardebonnen twv €
100,- shoptegoed bij Jumbo en AH en nog veel meer…
Voor de kinderen zijn er weer diverse spelletjes klaar gezet en ook kan er het gehele
weekend gesprongen worden op het springkussen (op eigen risico).
Op zaterdag starten we rond de klok van 15.00 uur met een kinderbingo voor
alle kinderen t/m groep 8. Deelname is gratis en voor de winnaars is er een
mooie prijs beschikbaar.
Op zondag starten we rond de klok van 14.00 uur. Voor de kinderen is er de
mogelijkheid om zich te laten schminken op zondag.
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Brusjesgroep Saam Welzijn (ingezonden)
Binnenkort start er een brusjesgroep bij Saam welzijn. Zie de flyer.
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Tafeltennistoernooi herfstvakantie (ingezonden)
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