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2013
Deze nieuwsflits bevat de volgende onderwerpen:
Agenda/ activiteiten in november
Informatie over de voortgangsgesprekken
Kijkmoment atelier
Fietsenkeuring 2013
Groepsvorming en schoolregels
We informeren ouders eens per maand over onderwijskundige zaken in de groep.
Kerst
Agenda/ activiteiten in november
Maandag 11 t/m woensdag 13 november afname AVI toetsenbij kinderen uit groep (3) 4 t/m 8.
Dinsdag 12 november uitwisselingsproject Hörstel – Dalfsen. Kinderen uit Hörstel (Duitsland) komen op bezoek en
ontmoeten hun Nederlandse maatjes uit groep 7.
Donderdag 14 november voortgangsgesprekken.
Vrijdag 15 november leerlingenraadoverleg.
Vrijdag 15 november kijkmoment atelier om 14.45 uur
Maandag 18 november voortgangsgesprekken.
Woensdag 20 november jaarvergadering incidentele overblijfkrachten. Begin tijd 08.30 uur.
Donderdag 21 november groepsbezoek pastor Lonneke.
Maandag 25 t/m vrijdag 29 november extra aandacht voor groepsvorming
Informatie over de voortgangsgesprekken
Dit jaar hebben we besloten om het intekenen voor de voortgangsgesprekken op do 14 en ma 18 november 2013
digitaal te laten gebeuren om het voor u en ons hopelijk gemakkelijker te maken. De school hoort graag van u als ouder
of het gemak wel of niet ervaren is. Dit kunt u mailen aan de directeur van de school cyriacus@mijnplein.nl
Ook de leerkrachten wordt naar hun mening gevraagd.
Tevens evalueren Mark Toonen en de directeur van de school het digitaal intekenen voor de voortgangsgesprekken.
Naar aanleiding van bovenstaande meningsvorming kan geconcludeerd worden of het systeem ten behoeve van het
digitaal intekenen voor de voortgangsgesprekken onveranderd moet blijven.
Op de avond van de voortgangsgesprekken dragen de leerkrachten er zorg voor dat u de toetsmapjes van uw kind in
kunt kijken.
De ouderraad van onze school zal aanwezig zijn om u te ontvangen met koffie of thee.
Kijkmoment atelier
Zoals u vast weet zijn we dit jaar weer gestart met atelier.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben met medewerking van ouders allerlei prachtige werkstukken gemaakt.
Het resultaat van de eerste en tweede ronde kunt u op vrijdag 15 november vanaf 14.45 uur komen bewonderen.
Leerlingen, hulpouders en team nodigen u van harte uit.
Fietskeuring 2013.
Afgelopen donderdag 7 november hebben we weer de jaarlijkse fietskeuring gehouden. Hierbij zijn een kleine 100
fietsen gekeurd. Het doet ons genoegen U mee te delen dat de staat van de fietsen er jaar op jaar op vooruit gaat.
Werd een aantal jaren geleden bijna 40 procent van de fietsen afgekeurd, nu ligt dit percentage iets boven de 20. Het
was zo dat met name de fietsen van de hogere groepen veel gebreken vertoonden. Nu blijkt dat hier over het algemeen
goede fietsen ter keuring worden aangeboden. Met name voor deze groepen belangrijk omdat zij soms toch in het
donker alleen de weg op gaan.
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Een goede veilige fiets hoeft niet perse een nieuwe te zijn. Soms komt een hele oude fiets zonder problemen door de
keuring terwijl er bij een nieuwe fiets toch iets niet goed blijkt aangedraaid te zijn. Naast een ondeugdelijke verlichting
blijkt soms dat het stuur niet goed vastzit en dat er soms door “intensief” gebruik speling op de voorvork zit. Dit laatste
is in de meeste gevallen vrij eenvoudig op te lossen door het balhoofd wat aan te draaien.
Wederom willen we Salland Tweewielers uit Dalfsen bedanken voor hun jaarlijkse assistentie tijdens de keuring.
De verkeersouders.
Groepsvorming en schoolregels
Ook dit schooljaar staat iedere week één kind in het middelpunt als "zonnetje / kanjer van de week". De klasgenoten en
meester of juf geven dit kind complimenten.
In de week van 25 november besteden we in alle groepen extra aandacht aan groepsvorming middels gesprekken en
spelletjes.
Zoals u misschien al wel gezien heeft, hangt op het raam in de speelzaal en aan de voorkant van de school de "regel van
de maand". Iedere maand besteden we aan één van de 10 hoofdregels van onze school extra aandacht. Voor een fijne,
gezellige en veilige school is het belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt.
De regel van deze maand is: Eerlijkheid duurt het langst.
We informeren ouders eens per maand over onderwijskundige zaken in de groep.
Middels de mail informeren de leerkrachten de ouders over de gang van zaken en onderwijskundige zaken in de groep.
De schoolafspraak is dat de groepsleerkrachten de ouders eens per maand digitaal informeren. De leerkrachten
merken dat de informatieve mails de betrokkenheid bij ouders vergroot. Dat geeft de leerkrachten ook weer positieve
energie.
Daarnaast mag u van de leerkrachten verwachten dat ze tijdig van zich laten horen als er in het belang van uw kind
zaken gedeeld en/of afgestemd moeten worden. Maar andersom ook niet te vergeten. Uw stem, hulp, advies hierbij
als ervaringsdeskundige is van groot belang.
Kerst
De school vindt het sfeervol om op woensdagmorgen 18 december in gemixte leeftijdsgroepen te ontbijten.
Vandaar dat de ouderraad op donderdagavond 14 of maandagavond 18 november vraagt wat u als gezin aan kunt
leveren voor dit kerstontbijt.
Heeft u bijvoorbeeld twee kinderen op de St.Cyriacusschool dan wordt u gevraagd 2 onderdelen van het ontbijt aan te
leveren. Er ligt op bovengenoemde avonden een intekenlijst voor het kerstontbijt klaar.
Op woensdagavond 18 december 2013 verzorgen kinderen van de St.Cyriacusschool een kerstmusical in de kerk. Deze
voorstelling begint om 18.30 uur. Na de musical kunt u samen met uw gezin terecht op het schoolplein van de
St.Cyriacusschool voor een warm drankje. Rond 20.00 uur sluiten we het kerstgebeuren op het schoolplein af.
U ontvangt te zijner tijd nog een officiële uitnodiging.
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