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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 oktober (zie ook schoolkalender)
- Personeel
- TSO
- Sparen voor dopjes
- ‘Zomerfotoleeswedstrijd’
- Financiële hulp
- Kinderboekenweek 2014 ‘Lang zal ze leven, FEEST!’
Agenda/ activiteiten in oktober (zie ook schoolkalender)
Wo 1 oktober opening KinderBoekenWeek.
Wo 8 oktober deelname van 2 gemixte teams uit groep 5 en 6 aan het gemeentelijke trefbaltoernooi.
Do 9 oktober afsluiting KinderBoekenWeek.
Vrij 10 oktober school doet actief mee aan de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Meer info volgt in een
volgende nieuwsflits.
Ma 13 t/m vrij 17 oktober herfstvakantie.
Wo 22 oktober zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor het personeel.
Vrij 24 oktober hoofdluiscontrole.
Personeel
We hebben u geïnformeerd over het feit dat juffrouw Tonny per 1 november 2014 stopt met werken. Zoals u
vast en zeker ook weet, bekleedt juffrouw Tonny de taak van intern begeleider op onze school. De intern
begeleider op onze school is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een
bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school
en de begeleiding en professionalisering van leerkrachten. Aangezien de St.Cyriacusschool geen adjunctdirecteur heeft wordt de intern begeleider ook gevraagd om op momenten mee te denken op
directieniveau.
We kunnen u melden dat juffrouw Tamara per 1 november 2014 de taak van intern begeleider (IB) op de
St.Cyriacusschool gaat vervullen. We zijn als school blij dat deze taak vervuld gaat worden door een juffrouw
die ook bij veel ouders bekend en vertrouwd is.
Juffrouw Tonny en de directeur hebben voor de komende maand een plan van aanpak gemaakt, waarbij de
interne begeleidingstaken zo goed mogelijk worden overgedragen aan juffrouw Tamara. Dit betekent dat ze
de komende maand op een aantal momenten wordt vervangen als juffrouw in groep 1 / 2.
Na 1 november zal juffrouw Tamara in ieder geval elke gehele dinsdag tijd krijgen om aan haar taken te
werken als intern begeleider. Die dag staat ze dus niet meer als juffrouw voor groep 1 / 2 en wordt ze
vervangen als juffrouw. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is en blijft juffrouw Tamara de
leerkracht in groep 1/ 2. Uiteraard blijft juffrouw Tamara eindverantwoordelijk als leerkracht in
groep 1 /2.
Juffrouw Tamara is, na goedkeuring van de voorzitter van het college van bestuur, ondertussen gestart met
de tweejarige opleiding tot intern begeleider.
TSO
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Het overblijven is dit schooljaar goed van start gegaan. We begonnen het schooljaar met veel regen, gelukkig
was het na het eten meestal droog en konden de kinderen lekker buiten spelen met al het nieuwe
speelgoed.
Voor de zomervakantie is Ken Hughes begonnen aan het maken van de loungebank met tafel. Het resultaat
is geweldig! Het idee om een loungebank te plaatsen is afkomstig van de kinderen. De nieuwe eikenhouten
loungebank is een mooie plek om te eten. Dat hebben we de afgelopen tijd ervaren, aangezien we
regelmatig tussen de middag buiten hebben gegeten.
Aangezien de TSO ruim bij kas zat is de bank grotendeels betaald door de TSO.
Sparen voor dopjes
Wilt u ons helpen om doppen te sparen voor het goede doel, zodat iemand die blind is een
blindengeleidehond kan kopen? Dat zou fantastisch zijn.
Wat voor soort doppen moeten het zijn? Het moeten plastic draai doppen zijn. U weet wel, doppen van
frisdrankflessen, doppen van pakken melk, doppen van allerlei pakken waar sapjes in zitten. Het mogen geen
grote doppen zijn, zoals van pindakaaspotten en dergelijke.
Waar kunt u de doppen inleveren? U kunt de doppen inleveren op school. Bij de achteringang van de school
staat een herkenbare bakje waar u de doppen in kunt doen.
We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen meesparen. Zegt het voort, zegt het voort.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten: Suzan en Qiqi uit groep 8.
‘Zomerfotoleeswedstrijd’
En de winnaar is……
Voor de zomervakantie hebben we de kinderen gevraagd om een foto te
laten maken van zichzelf op hun “mooiste vakantie leesplek”. Dit om het
lezen in de zomervakantie een positieve stimulans te geven.
Deze foto’s mochten na de vakantie meegenomen worden naar school en
daar hebben veel kinderen gehoor aan gegeven. De foto’s hebben een
mooi plekje gekregen in de hal bij de achterdeur. Maar daar is het niet bij
gebleven. Afgelopen week heeft een drietal kinderen van de
leerlingenraad de mooiste foto uitgekozen.
De winnaar is geworden Benthe uit groep 6. De reden waarom haar foto
heeft gewonnen?
Er is volgens de drie
kinderen van de
leerlingenraad op de
foto goed te zien dat het vakantie was:
 liggend in een hangmat
 zonnebril op
 lekker glaasje drinken in haar hand
Benthe heeft als prijs het boek “De school is weg” van
Jacques Vriens gewonnen.

Financiële hulp
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Alle basisscholen in de gemeente Dalfsen hebben post gehad van de Wilhelmus Frijling stichting. Deze
stichting heeft tot doel financiële hulp te verlenen aan de in gemeente Dalfsen wonende particulieren. Dit
betreft particulieren die in financiële nood verkeren, waardoor zonder financiële hulp bepaalde activiteiten
of behoeften voor kinderen niet kunnen worden gerealiseerd. Hierbij kunt u denken aan geld voor een
sportclub, muziekclub of hobbyclub. Maar ook geld voor een muziekinstrument, een speciaal uitje of
gewoon een fiets.
Wij hebben als school drie cheques ontvangen van maximaal € 250 ,- per cheque. Ouders kunnen hiervoor
een aanvraag indienen middels een eenvoudig aanvraagformulier. Aanvragen worden door het bestuur van
de stichting vertrouwelijk behandeld en beoordeeld.
Indien u zelf als gezin financiële hulp nodig heeft of een gezinssituatie kent waarbij financiële hulp welkom is
kunt u contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van de school. Dat zijn: Eline Elshof
(externe vertrouwenspersoon) eline.elshof@xs4all.nl – telefoonnummer 06 11052192 en juffrouw Esther
(leerkracht) esther@cyriacus.nl - telefoonnummer thuis 0572355448. Aangezien juffrouw Tonny per 1
november 2014 stopt met werken, neemt juffrouw Esther vanaf dit moment de rol van vertrouwenspersoon
van Juffrouw Tonny over. De vertrouwenspersonen kunnen u inhoudelijk verder helpen en/of ondersteunen
om uiteindelijk tot een aanvraag te komen.
Wij kiezen er als school voor om op bovenstaande manier de hulp van de stichting onder de aandacht te
brengen. Dat kan per school in de gemeente Dalfsen anders zijn.
Kinderboekenweek 2014 ‘Lang zal ze leven, FEEST!’
Aanstaande woensdag 1 oktober begint de Kinderboekenweek. Dit jaar
is het thema ‘FEEST’, dit vanwege het 60 jarig bestaan van de
Kinderboekenweek.
Op school willen we hier natuurlijk ook de nodige aandacht aan
besteden. Woensdagochtend om 8.30 uur openen we de
Kinderboekenweek met iets verrassends! Daarna wordt er in de
groepen over gepraat/gewerkt/geknutseld etc.
Donderdag 9 oktober willen we u van 11.30 uur – 12.00 uur van harte
uitnodigen om de feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek bij
te wonen.
Meer informatie over deze feestelijke afsluiting krijgt u door middel
van een door kinderen gemaakte uitnodiging.
Via uw kind horen we graag of u aanwezig bent bij de afsluiting, dit
i.v.m. de organisatie.

3

