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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 januari 2015
- Hoofdluiscontrole
- Sport & beweegnieuws ‘januari’
- Open huis St.Cyriacusschool vrijdag 6 februari
Agenda/activiteiten januari 2015
- Vrijdag 9 januari: Inloopmoment voor ouders groep 1 t/m 8 vanaf 11.40 uur
- Woensdag 14 januari: Inloopmoment voor ouders groep 1 t/m 8 vanaf 12.10 uur
- Maandag 19 januari: 3e medezeggenschapsraadvergadering om 20.00 uur
- Vrijdag 30 januari: kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen het 1e rapport
- Vrijdag 6 februari: Open huis voor ouders met jonge kinderen op de St.Cyriacusschool om 08.30 uur
Hoofdluiscontrole
De hoofdluiscontrole die op woensdag 7 januari zou plaatsvinden is niet doorgegaan wegens te weinig
‘luizenmoeders’. Deze controle vindt opnieuw plaats op woensdag 14 januari.
Sport & beweegnieuws ‘januari’
In de maand januari staan op school de sporten tafeltennis, karate & badminton in de spotlights. Tijdens een
reguliere gymlessen zullen de leerlingen uit de groepen 7 en 8 een ‘karateles’ voorgeschoteld krijgen door
karatevereniging ‘Wado Ryu’ uit Dalfsen. Daarnaast kunnen kinderen na schooltijd tafeltennissen en
badmintonnen op de hieronder genoemde dagen en tijden.

Tafeltennis
Voor wie: Groep 3 t/m 8
Data: 15, 22 en 29 januari
Dag en tijd: donderdag 17.30 – 18.30
Kosten: € 3,00
Locatie: Clubhuis DTV’84 (smidswegje 4)

Badminton
Voor wie: Groep 4 t/m 8
Data: 14, 21 en 28 januari
Dag en tijd: woensdag 16.30 – 17.30
Kosten: € 3,00
Locatie: Trefkoele+ hal 2A

Als uw kind wil meedoen aan één van deze sporten, kunt u hem /haar aanmelden door vóór 12 januari een
mailtje te sturen met naam, school, groep en sportkeuze naar: w.vanlenthe@dalfsen.nl
Open huis St.Cyriacusschool vrijdag 6 februari
Op vrijdag 6 februari zet de St.Cyriacusschool haar deuren open met als doel om (nieuwe) ouders, die op
zoek zijn naar een basisschool voor hun kind, in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de school.
De directeur zal samen met de juffrouw Tamara belangstellende ouders en kinderen ontvangen en
rondleiden en hen informeren over onderwijskundige zaken. Uiteraard is er ook volop ruimte voor het
stellen van vragen.
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Ouders kunnen natuurlijk ook op internet (www.cyriacus.nl) informatie over de school inwinnen. Een bezoek
aan de “open dag” geeft echter een betere indruk van de sfeer en werkwijze op onze school.
Ouders als ambassadeurs
De beste ambassadeurs van de school zijn natuurlijk onze ouders. Zij kunnen andere ouders overtuigen, dat
het goed vertoeven is voor kinderen op de St. Cyriacus. Immers, ouders zijn ervaringsdeskundigen. Zij zijn
helemaal op de hoogte van het pedagogisch- en onderwijskundig klimaat op onze school.
We roepen onze ouders op tot een actieve “mond op mond reclame” om geïnteresseerde ouders in hun
omgeving te overtuigen van de hoge kwaliteit op onze school. Het motto zou kunnen luiden:
“Vertel aan anderen wat allemaal goed gaat op de St.Cyriacus!
We hopen op uw medewerking!

2

