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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:
- Eerste Heilige Communie
- Vul de kas Jumbo Kamphuis Dalfsen
- Sint Cyriacusschool hoopt op uw stem! Rabobank Coöperatie Weken #VVS
- Fietskeuring
Eerste Heilige Communie
De St. Cyriacusschool en het pastorale team van onze kerk hebben besloten om in Hoonhorst de
Eerste Heilige Communie eens per twee jaar te vieren. Dat betekent dat de kinderen van zowel
groep 3 als groep 4 dit jaar de Eerste Heilige Communie mogen doen. Verdere informatie volgt
binnenkort via e-mail.
Vul de kas Jumbo Dalfsen
Via de website www.vuldekas.nl/jumbokamphuis is het actuele spaartegoed te zien. We
hebben op dit moment met uw steun al € 278,50 bij elkaar gespaard en staan daarmee nog steeds
stevig in de top van het klassement. Geef het door……….Postvak 20 oudervereniging Sint
Cyriacusschool.
Sint Cyriacusschool hoopt op uw stem! Rabobank Coöperatie Weken #VVS, kom in actie!
Onderstaande tekst met foto’s wordt ook in het dorpsblad met verschijningsdatum 28 oktober
2016 gepubliceerd. ZEGT ‘T VOORT, ZEGT ’T VOORT…………………………………………
Rabobank Vaart en Vechtstreek hecht veel waarde aan het versterken van de lokale omgeving.
Daarom geven zij jaarlijks een deel van de winst terug aan de samenleving. Om maatschappelijke
initiatieven nog krachtiger te steunen organiseert zij de Rabobank Coöperatie Weken #VVS. Dit jaar
stelt Rabobank Vaart en Vechtstreek €100.000,- beschikbaar voor buurtversterkende initiatieven.
Daarnaast is er een extra stimulans van €30.000,- voor initiatieven die de winkelgebieden
versterken en voor de herbestemming van vrijkomende agrarische gebouwen! Ook de Sint
Cyriacusschool doet mee aan de Rabobank Coöperatie Weken!
Stemmen
Van 26 oktober t/m 9 november 2016 mogen leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek 5
stemmen uitbrengen op hun favoriete initiatief. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem
wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 130.000,- te delen door het aantal
uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag
dat een stem waard is.
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Oproep aan alle leden
Het is voor de Sint Cyriacusschool belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om
zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij willen het geld gebruiken om ons nieuwe leerplein
(september 2016) en de bibliotheek in de school in te richten met nieuw meubilair.
Het zou fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden stemmen geven aan de Sint Cyriacusschool
tijdens de Rabobank Coöperatie Weken van Rabobank Vaart en Vechtstreek. Zegt ’t voort, zegt ’t
voort. Kijk voor meer info over de Rabobank Coöperatie Weken op www.rabobank.nl/vvs.
Bedankt voor uw steun! Groeten van oudervereniging en team Sint Cyriacusschool
Situatie zoals het nu is: één van de kleuterlokalen en de personeelskamer zijn omgevormd tot leerplein en
bibliotheek.

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 27
oktober. We verwachten dan dat alle kinderen van groep 3 tot en met 8 de fiets meebrengen naar
school.
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Ook de kinderen die normaal lopend naar school komen.
Helaas zien we dat niet iedereen een fiets meebrengt, een
gemiste kans.
Medewerkers van Salland tweewielers uit Dalfsen zullen
wederom 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 en sluiten het open einde van het stuur af
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
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 eventuele dynamo werkt goed, ook bij nat weer
19. Eventuele 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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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 ontbreken van verlichting.
Let hier dus in het bijzonder op.
Voor de kinderen met een goedgekeurde fiets ligt naast de OK-sticker nog een kleine attentie te
wachten.
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