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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 februari 2016 (zie ook schoolkalender)
- Resultaten motorische screening 2015
Agenda/ activiteiten in januari 2016 (zie ook schoolkalender)
- Op vrijdag 5 februari is er kindercarnaval bij Kappers. Deze dag is er een continurooster voor de
leerlingen van groep 5 t/m 8. De leerlingen van groep 5 t/m 8 eten allen op school en zijn om 14.00
uur vrij. Alle leerlingen mogen deze dag verkleed op school komen.
- Op maandag 8 februari ontvangen de leerlingen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport van dit
schooljaar. Het rapport wordt door de leerkracht persoonlijk toegelicht aan het kind.
- Op dinsdagmiddag 9 februari zijn alle leerlingen in verband met foekepotten om 12.00 uur vrij. De
leerkrachten kunnen deze middag onder andere gebruiken om oudergesprekken voor te bereiden,
resultaten van de cito toetsen te analyseren en meer.
- Op woensdag 10 februari zijn alle leerlingen de gehele dag vrij in verband met een studiedag voor
het team. Op deze dag staat onder andere het analyseren en praten over opbrengsten centraal, de
evaluatie van het 2e thema 4XWijzer en de voorbereiding van het derde thema 4XWijzer.
- Op donderdagmorgen 11 februari komt pastoor Hermens op bezoek in de groepen om met de
leerlingen te praten over de Vastentijd.
- Op vrijdagmorgen 12 februari komt Lucia Kroes op bezoek in de groepen om te vertellen over het
Vastenaktieproject. Elke leerling krijgt/maakt in de Vastentijd een Vastendoosje. Dit doosje gaat mee
naar huis. De leerlingen kunnen geld sparen voor het goede doel. Tijdens de Witte Donderdagviering
op 24 maart mogen de leerlingen de hopelijk goed gevulde spaardoosjes inleveren en worden de
doosjes overhandigd aan Lucia Kroes.
- Op donderdag 11 en maandag 15 februari vinden de oudergesprekken plaats voor de ouders van
groep 1 t/m 7. Vanaf donderdag 4 februari kunnen de ouders met een leerling in groep 1 t/m 7 zich
digitaal intekenen voor deze gesprekken. U ontvangt van Mark Toonen (ouder school) de nodige
informatie over het digitaal intekenen op één van de bij school bekende mailadressen.
- Op donderdag 11 en maandag 22 februari houdt juffrouw Gerrie de adviesgesprekken met de
ouders en leerlingen van groep 8. Ouders/leerlingen hebben zich grotendeels al ingetekend op de
lijst die in groep 8 hangt. De gesprekken duren een kwartier en zowel de ouders als de leerlingen zijn
uitgenodigd voor deze gesprekken.
- Op vrijdag 19 februari is de kijk- en info ochtend voor (nieuwe) gezinnen met jonge kinderen. De
informatie ochtend begint centraal om 08.30 uur en duurt tot circa 10.15 uur. De leerlingenraad,
juffrouw Tamara en de directeur van de school zullen de ouders informeren over het onderwijs op
de Sint Cyriacusschool. ZEGT ’T VOORT, ZEGT ’T VOORT, ZEGT ‘T VOORT
- Van maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart is de Krokusvakantie.
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Resultaten screening 2015 motorische ontwikkeling en algehele fitheid leerlingen groep 4,5 en 6.
Zoals reeds in een eerdere Nieuwsbrief is verteld, zijn de leerlingen van groepen 4, 5 en 6 van de
basisscholen in de kernen Dalfsen, Hoonhorst en Oudleusen in november 2015 gescreend op het gebied van
motorische ontwikkeling en algehele fitheid.
De buurtsportcoaches hebben in samenwerking met medewerkers van Fysiotherapie Dalfsen en de
groepsleerkrachten bij in totaal 429 kinderen tal van testjes en metingen uitgevoerd tijdens de gymles. De
kinderen hebben hun beste beentje voorgezet bij de onderdelen: balvaardigheid, evenwicht, kracht,
looptechniek en uithoudingsvermogen. Ook werd de BMI gemeten.
De algehele scores van de leerlingen in de kernen Oudleusen, Hoonhorst en Dalfsen blijken zeer positief. Zo
kunnen we uit de scores van de screening halen dat 92% van alle leerlingen een gezond gewicht heeft.
Daarnaast heeft van de 8% minder dan 1% ernstig overgewicht.
Ook op motorisch gebied scoorden de leerlingen prima. Zie hieronder de totale cijfers wat betreft de 3
kernen.

Screening 2015
Rood
Oranje
Groen
Totaal leerlingen:

conditie

Balvaardigheid

Evenwicht

kracht

Looptechniek

11 %
13 %
76 %
100%

17 %
6%
77%
100%

8%
7%
85 %
100%

1%
3%
96 %
100%

1%
1%
98%
100%

Legenda:
Rood = ver onder de norm percentiel score <16*)
Oranje = onder de norm (percentiel score <50)
Groen = op of boven de norm (percentiel score >50)
De norm is bepaald n.a.v. landelijke criteria die gelden per leeftijdsgroep.
* Percentiel score wil zeggen dat, bv bij P16, gemiddeld 84 kinderen op de 100 beter scoren op dat item.

Wat gebeurt er verder met de resultaten van de screening?
Algemeen
De scores zijn goed. Wel komen als aandachtspunten de onderdelen conditie en balvaardigheid naar voren.
Bekeken wordt of we in het bewegingsonderwijs hier extra aandacht aan kunnen besteden.
Individueel
Zijn er signalen van motorische aard dan kunnen leerkrachten dit tijdens de oudergesprekken benoemen en
geven zij informatie over de eventuele mogelijkheden om aan deze achterstand te werken.
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