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Voor actueel nieuws en foto’s verwijzen we naar onze website (www.cyriacus.nl) en facebookpagina.

Agenda/activiteiten de komende periode:
datum

activiteit

27 en 29 november
3 december
5 december
6 december
7 december
20 december
20 december
21 december

voortgangsgesprekken gr. 1 t/m 8
bezoek inspectie
Sint op school
versieravond Kerst
leerlingenraad
kerstbakjes maken gr. 5 t/m 8
Kerstviering (avond); meer info volgt nog
groep 1 t/m 4 hele dag vrij
groep 5 t/m 8 middag vrij
Kerstvakantie

24 december t/m 4 januari

Sint
Beste jongens en meisjes, vader en moeders,
Eindelijk zijn de Sint en zijn pieten weer in het land!
Ja, het stond zelfs al in de krant!
Ze hebben het ook dit jaar weer heel druk,
maar komen ook op de Cyriacusschool, wat een geluk!
Op woensdag 5 december, dat staat in het grote boek,
komen Sint en zijn pieten bij ons op bezoek.
Om half negen op het schoolplein aan de voorkant
komen ze aan.
Ouders, komen jullie daar ook gezellig bij staan?
Een lied van ons allemaal wil Sint graag horen,
dat klinkt hem zo prachtig in de oren.
Na een vrolijke ontvangst op het plein,
zullen Sint en de pieten bij alle groepen zijn.
St. Cyriacus
We eten en drinken van 10 uur tot half 11
Voor alle kinderen wordt gezorgd, dus neem niets mee
van jezelf.
Om 12.30 uur is het feest met de Sint weer voorbij.
En we zijn deze dag allemaal lekker de middag vrij
We hopen op een heel gezellige dag,
vol verrassingen, gezelligheid en gelach!
Hartelijke groeten, team en ouderraad
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Inspectiebezoek
Op maandag 3 december krijgen we bezoek van de onderwijsinspectie.
Er is geen specifieke reden voor dit bezoek. Elke school wordt af en toe
bezocht. Het laatste bezoek aan de Cyriacus was in 2013, dus het was
gewoon weer eens tijd. De inspecteurs zullen 4 klassenbezoeken
afleggen, spreken met leerkrachten, IB-er en de directeur. Er is ook een
gesprek ingepland met een aantal kinderen.
We hebben vertrouwen in het bezoek en heten de inspecteurs Maartje Jacobs en Frank van der Laar
van harte welkom!

Directeur
Formeel gezien had de Cyriacus de afgelopen periode een waarnemend directeur. Stichting mijnplein
benoemde namelijk tijdelijk geen directeuren. Dit in verband met de te verwachten krimp in
leerlingaantal binnen de hele Stichting. Nu is dan toch besloten de benoeming van Eric Arends als
directeur van de St. Cyriacus definitief te maken. Fijn om de komende jaren zekerheid te hebben.
Goed nieuws dus wat ons betreft!

Jeugdsportmonitor (ingezonden)
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Dalfsen de
Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en
leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor
zowel de gemeente als de school zeer waardevol en worden gebruikt
ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en het
schoolgezondheidsbeleid. Onze school verleent graag haar
medewerking aan dit onderzoek.
Wat vragen we van u?
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de
ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te
krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de
vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en
anoniem.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op
dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen,
maar dit is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link
te klikken. Het onderzoek loopt tot en met 9 december 2018. Onder alle deelnemers wordt een
Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot.
Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018StCyriacus
Alvast bedankt voor uw deelname!
P.S. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marco Hollak van de
gemeente Dalfsen (m.hollak@dalfsen.nl) of met Marieke van Vilsteren van Sportservice Overijssel
(mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).
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Verkeerstip (ingezonden)
Groep 7-8 heeft onlangs een gastles gehad over “Op de fiets? Even niets…” Onderstaande info is voor
ouders uit meerdere groepen mogelijk interessant.
Bellen, Whatsappen of muziek luisteren terwijl je fietst. "Moet kunnen toch!" "Ík kan dat wel
tegelijkertijd!" Of... valt dat tegen en zitten er toch ook risico's aan vast?
Onze leerlingen van groep 7-8 hebben onlangs een gastles gehad van Veilig Verkeer Nederland over
het gebruik van de smartphone op de fiets. Zien, leren en ervaren was het motto van de les. Het
resultaat: leerlingen worden zich meer bewust van de risico's van bellen, gamen en Whatsappen in
het verkeer.
Wist u dat…
 Bij ongevallen onder jongeren tussen de 12-24 jaar bij 18%
afleiding in het verkeer een rol speelt? Dat is bijna 1 op de 5;
 Het gebruik van de smartphone op de fiets, met name het
typen van berichten in bijvoorbeeld Whatsapp of Facebook,
leidt tot een grotere kans op een verkeersongeval? Uit
ongevalsgegevens blijken fietsende scholieren één van de
meest kwetsbare verkeersdeelnemers te zijn;
 Harde en snelle muziek de kans vergroot op een ongeval? Je
begaat sneller een overtreding en reageert langzamer;
Wat kunt u zelf doen?
Bespreek met je kind wat je kunt doen om veilig te fietsen.
Enkele voorbeelden:
•
Laat de mobiel in de tas;
•
Zet het geluid van de mobiel uit;
•
Maak van tevoren een playlist en gebruik maar één oortje zodat je het overige verkeer
goed kunt horen;
•
Maak afspraken over de route en het tijdstip waarop je thuiskomt. Als dit bekend is hoef
je er niet over te bellen op de fiets;
•
Als je dan toch je mobiel moet gebruiken op de fiets, stop dan op een veilige plek;
Geef als ouder/verzorger het goede voorbeeld, ook in de auto.
Ongestoord onderweg? Rij MONO!
Dankzij sociale media zijn vrienden, familie en collega’s altijd dichtbij. Soms iets te dichtbij. Zeker als
je met een smartphone in de auto stapt, of op de fiets gaat zitten. Want elke keer als je een berichtje
ontvangt, raak je even afgeleid van het verkeer. Om mensen hier meer bewust van te maken, is
onlangs de landelijke MONO-campagne gestart. MONO-rijden is ongestoord onderweg zijn. Zonder
afleiding van je telefoon. Zodat je je ogen op de weg houdt en niet op je scherm. Op de website
https://www.daarkunjemeethuiskomen.nl/ lees je hoe je je telefoon zo kunt instellen, dat je
ongestoord onderweg kunt zijn. Je telefoon ondersteunt je dan alleen met praktische zaken, zoals
navigatie of bij handsfree bellen.
Filmpjes:
Waarom kan je niet appen en sturen tegelijk: https://youtu.be/XrVb2uFVhfE
Tommy Boy: https://youtu.be/j1p1uzZpwfQ
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Privacyverklaring
De St. Cyriacus is onderdeel van stichting Mijnplein. Voor Mijnplein is het
waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel.
Mijnplein spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van
persoonsgegevens, zoals naam en adres, te waarborgen. In de nieuwe
privacyverklaring op onze website kunt u lezen op welke wijze Mijnplein
persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Ook staat er in waar u terecht kunt
met uw vragen hierover.

Wecycle
We hadden dit jaar 143 apparaten ingezameld. Als school mochten we
hiervoor boeken uitzoeken. Alle inzamelaars bedankt! Volgend jaar doen
we weer mee. Wij vinden dit namelijk een mooie manier om
duurzaamheid onder de aandacht van de kinderen te brengen.

Sleutels gevonden
Vorige week zijn er twee identieke sleutels aan een ring gevonden. Als u ze mist kunt u ze komen
ophalen.

Meubilair over…. (herinnering)
Zoals in de vorige nieuwsflitsen al gemeld hebben we na december divers leerling-meubilair over.
Mocht u nog belangstelling hebben voor een setje of een goede bestemming weten laat het ons
weten. We kunnen u overigens melden dat we ook voor groep 1-2 een keus hebben gemaakt voor
nieuw meubilair en zeer binnenkort de bestelling plaatsen.
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