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Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite (www.cyriacus.nl) en/of
naar onze Facebookpagina.
Deze nieuwsflits bevat de onderstaande onderwerpen:
o Afscheid meester Ruben
o Fietscontrole
o Actie Rabobank en Vechtstreek
o VierKeerWijzer Natuur Anders
o Week van respect/groepsvorming
o Nieuwe kinderen bij ons op school. Welkom!
Agenda/activiteiten de komende periode:
Datum
4 november 2017
10 november 2017
13 november 2017
17 november 2017

Activiteit
Oud ijzer actie ouderraad
Fietscontrole groep 3 t/m groep 8
Jaarvergadering ouderraad (20.00u)
Einde inzamelactie kleine elektrische apparaten (Wecycle)

Afscheid meester Ruben
Op dinsdag 31 oktober hebben alle kinderen,
leerkrachten, ouders en andere belangstellenden
afscheid genomen van onze directeur Ruben van der
Woude. Meester Ruben heeft zich bijna 9 jaar voor
meer dan 100% ingezet voor de St. Cyriacusschool en
had daarom ook een mooi afscheid verdiend. De
kinderen van alle groepen hebben de sportieve
meester Ruben met allerlei spelletjes uitgedaagd, alle
kinderen hebben meester Ruben toegezongen, een
hand gegeven en verwend met allerlei cadeautjes die
hem doen herinneren aan een mooie tijd in Hoonhorst.
Aan het einde van de middag was het een gezellige
drukte op de receptie. We kijken terug op een mooie tijd samen met
meester Ruben. Goed goan!
Hoe nu verder?
Per 1 november is juf Tamara het aanspreekpunt van de school en neemt zij
tijdelijk de taken van meester Ruben over. De vacature voor een nieuwe
directeur is opgesteld en verspreid onder alle Mijnplein-scholen. Adjunctdirecteuren en directeuren van Mijnplein-scholen kunnen en mogen op
deze vacature reageren. Mocht dit geen resultaat hebben, dan wordt er

gezocht naar een andere tijdelijke oplossing. De kans is dan redelijk groot dat er tijdelijk een interimdirecteur wordt aangesteld. We houden u uiteraard op de hoogte!
Jaarlijkse fietscontrole op 10 november: is de fiets van uw kind veilig?
Op vrijdag 10 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 10 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 ‘OK-sticker’ van Veilig Verkeer Nederland.
Hier gaan we natuurlijk allemaal voor!
Het afgelopen jaar kwamen de volgende mankementen het meest voor:
o Handvatten los of niet aanwezig
o 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
o Defecte of ontbrekende 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.
Actie Rabobank en Vechtstreek: Podium voor talent!
Denk eraan om allemaal te stemmen op de ouderraad van onze school
tijdens de Rabobank Coöperatieve Weken. Stemmen is al mogelijk vanaf
1 november 2017! Denk dan ook aan de andere initiatieven die vanuit
Hoonhorst meedoen met de actie. De actie loopt t/m 15 november
2017. “Samen maken we Hoonhorst sterk".
Op Facebook hebben we een filmpje toegevoegd waarin de kinderen uit
groep 8 ons initiatief uitleggen. Deel dit bericht zo veel mogelijk. Alvast
bedankt!
VierKeerWijzer Natuur Anders
Trots laten we jullie weten dat we starten met Natuur Anders!
Met deze methode gaan we natuuronderwijs in de groepen 5 t/m 8 vorm geven. Nu we ook natuur
middels 4xwijzer gaan aanbieden, mogen we ons een 4xwijzer school noemen!

De 32 thema’s van Natuur Anders sluiten voor een groot deel aan bij de thema’s van Geschiedenis en
Aardrijkskunde Anders. Op de voorkant van iedere kaart staat informatie over het onderwerp, op de
achterkant staan tal van keuze-opdrachten. De opdrachten zijn wederom vormgegeven vanuit
meervoudige intelligentie. Door het toepassen van meervoudige intelligentie zijn verschillen tussen
kinderen uitstekend op te vangen, ieder kind werkt vanuit zijn eigen talent!

Natuuronderwijs is in de groepen 1 t/m 4 verweven in de thema’s die aan bod komen. Bijvoorbeeld
bij het thema “herfst” of “vogels in de winter” staat natuur centraal.
Week van respect/groepsvorming
Wij doen mee met de nationale week van respect. De week start op
maandag 6 november. In deze week stimuleren we onze kinderen om
gezamenlijk te zorgen voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen
meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele
diversiteit, pesten en discriminatie en altijd besproken kunnen worden.
De leerkrachten geven in deze week groepsvormende lessen. De lessen
gaan over verbinden: contact maken met elkaar, je openstellen voor de
ander, naar elkaar luisteren, oordelen uitstellen en het voor elkaar
opnemen. Goed voorbeeld doet volgen, zodat respect zich als een
olievlek verspreidt. Let's go!
Welkom op onze school
Na de zomervakantie zijn er een aantal nieuwe kinderen bij ons op school gekomen.
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in groep 1. Wees welkom

ë in groep 5 en 6. Wij wensen jullie een mooie en fijne tijd toe op de St. Cyriacusschool.

