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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 november en december (zie ook schoolkalender)
- Afscheid juf Tonny
- Resultaat fietsenkeuring 2014
- Oproep
- Adventsviering
- Kerst’viering’
Agenda/ activiteiten in oktober en begin november (zie ook schoolkalender)
Donderdag 27 november voortgangsgesprekken
Zondag 30 november 1e zondag van de Advent
Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest op school
Zondag 7 december 2e zondag van de Advent
Zondag 14 december 3e zondag van de Advent
Zondag 21 december 4e zondag van de Advent
Maandag 22 december tot vrijdag 2 januari 2015 Kerstvakantie
Donderdag 25 december 1e Kerstdag
Vrijdag 26 december 2e Kerstdag
Afscheid juf Tonny
Op 30 oktober nam juffrouw Tonny afscheid van de St. Cyriacusschool. We kijken als team terug op een zeer
geslaagde laatste ‘werkdag’ voor juffrouw Tonny. Ze heeft er samen met haar man enorm van genoten. Voor
een sfeerimpressie van deze dag nodig ik uit om op onze schoolwebsite www.cyriacus.nl te kijken.
Resultaat fietskeuring 2014
Op 23 oktober 2014 heeft de jaarlijkse fietskeuring plaatsgevonden. Dit onder toeziend oog van een
specialist van Salland Tweewielers uit Dalfsen.
Helaas bleken niet alle kinderen van groep 3 tot en met 8 de fiets te hebben meegebracht. Zo kwamen we
aan een aantal van circa70 fietsen die ter keuring werden aangeboden. Hiervan konden 52 exemplaren het
schoolplein verlaten met de felbegeerde “OK“ sticker.
We komen dit jaar op een percentage afgekeurde fietsen van circa 25 %. Vorig jaar lag dit op circa 20 %. De
trend dat het percentage fietsen dat niet goedgekeurd werd steeds lager wordt, lijkt nu te zijn omgebogen
naar een stijging.
Top 3 van meest voorkomende problemen zijn:
 Handvatten los of niet aanwezig,
 Defecte of ontbreken van verlichting,
 Het ontbreken van reflectoren in wielen, trappers of achter op de fiets.
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Speciale dank gaat uit naar Salland Tweewielers die ons jaarlijks assisteren met deze fietskeuring, die dus
nog steeds noodzakelijk blijkt.
De verkeersouders
Oproep
In nieuwsflits 5 is de verkeersveiligheid op het dorpsplein door de verkeersouders aan het licht gebracht.
Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad op maandag 10 november hebben we ook over de
verkeersveiligheid gesproken. Waarom staan vele ouders eigenlijk op de Kerkstraat te wachten op hun
kinderen? Tja………… Al pratende kwamen we tot het briljante idee om de ouders te verzoeken niet achter de
bloemperken te wachten maar ervoor. Een aantal ouders doet dat al steevast! Dan staan en de kinderen
onder andere van groep 1 en 2 en de ouders niet zover van elkaar vandaan. En het komt ten goede aan de
verkeersveiligheid, aangezien er dan geen wachtende ouders en/of oppas op de Kerkstraat staan. Simpel
toch!
Wie gaat als eerste over stag en geeft het goede voorbeeld? Als er 1 schaap over de dam is……….
Adventsviering.
Wie weet waar Guatemala ligt?
Alle kinderen zijn van harte welkom in de viering van 7 december in de kerk.
We besteden dan extra aandacht aan de Adventsactie. Advent is de voorbereidingstijd op het feest van
Kerstmis.
Dit jaar gaat de Adventsactie om meisjes en vrouwen. We willen ze kansen geven om naar school te gaan.
Dan kunnen ze een vak leren en veel beter voor zichzelf zorgen. Daar wordt iedereen beter van.
Dit keer een project in Guatemala. Weet je waar dat ligt? In de viering laten we een kaartje zien.
En wie steekt aan het begin van de viering het tweede kaarsje van de Adventskrans aan???
Kom je ook? We beginnen om 9.00u.
Na de viering verkopen we allerlei spulletjes en lekkere chocola in de Dorpskamer naast de kerk.
Misschien mag je wat geld meenemen om spullen te kopen voor het goede doel.
pastor Clazien Broekhoff.
Kerst’viering’
Op donderdagavond 18 december nodigen we alle gezinnen uit om op school met elkaar Kerst te vieren. Om
18.00 uur zal de directeur een korte inleiding verzorgen op het plein. Om 18.15 uur beginnen dan de
Kerstworkshops in de klassen. Alle 120 kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van te voren opgedeeld in 6 groepen.
Elke groep beleeft 3 Kerstworkshops van ongeveer 25 minuten. Ook de ouders zijn van harte uitgenodigd om
mee te doen met de twee ‘Kerstknutselworkshops’ en de ‘Kerstzangworkshop’. Deze worden verzorgd door
de leerkrachten van de St. Cyriacusschool. Na de workshops zorgt de ouderraad voor wat drinken en wat
lekkers voor de kinderen en ouders op het schoolplein. We sluiten het samenzijn op het plein om uiterlijk
20.15 uur af.
Elena Poppe, Sandra Schuurman, juffrouw Monique, meester Ruben
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