Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
Januari
4-15 Sluiting school
20
Studiemiddag vervalt
Alle lln gewone lestijden

Bijbelrooster:
BIJBELROOSTER - thema: Week 02 (11/01 - 15/01) Hier moet ik zijn
Lucas 2: 21-52
Als Jezus pas geboren is, nemen zijn ouders hem mee naar de tempel.
Simeon en de oude Hanna herkennen het kind als de Messias die komen
zou.
Later, als Jezus twaalf jaar is en als het Pasen is, gaan ze nog een keer naar
de tempel. Op de terugweg missen zijn ouders hem. Ze vinden hem terug
in de tempel, het huis van zijn Vader, bij de leraren die daar waren.
Een mooi lied voor in dit nieuwe jaar met zo'n ongewoon begin: Hou vol!
Opwekking Kids 313:
https://www.youtube.com/watch?v=JQ6Rc8PaUGo
Hou vol
Als het water bijna aan je lippen staat:
hou dan vol, hou dan vol.
Als je door de stormen van je leven gaat:
geef niet op en hou dan vol.
Want de God die ook bij Petrus was,
en hem redde uit gevaren,
houdt je als een vader stevig vast,
zal je helpen en bewaren.
Als je door een diep en donker dal moet gaan:
hou dan vol, hou dan vol.
Als je soms voor hete vuren komt te staan:
geef niet op en hou dan vol.

Papiercontainer :
De container staat bij
De Welkoop, De Vesting 15.
ma-do: 9.00-18.00
vrijdag: 9.00- 21.00
zaterdag: 9.00-17.00.

Iets voor de nieuwsbrief?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)
Groep 8 naar Kasteel Rechtere

Want de God die ook bij David was,
en hem redde uit gevaren,
houdt je als een vader stevig vast,
zal je helpen en bewaren
(2x)
Laat de moed niet zakken,
maar vertrouw de Heer.
Houd het hoofd omhoog.
God houdt je in het oog.
Zit niet bij de pakken neer.
God is steeds dichtbij en laat je nooit alleen.
Hou dus vol, hou dus vol.
Geen probleem te groot, Hij helpt je er doorheen.
Geef niet op en hou dus vol.
Geef niet op en hou dus vol.
Geef niet op en hou dus vol.
Hou vol!

Tekst & Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff

Noodopvang
We zien dat er veel kinderen gebruik maken van de noodopvang. Voor een beeld van deze week vindt u
hieronder wat aantallen.
Maandag: 48
Dinsdag: 53
Woensdag: 49
Donderdag: 45
Vrijdag: 35
Dit betekent een gemiddeld aantal van 46 kinderen per dag.
De opvang bestaat uit kinderen van de ouders met een vitaal beroep maar ook uit kinderen waarvoor het
nodig is om naar school te komen om wat voor reden dan ook. Die afweging is overigens heel zorgvuldig
gemaakt.
De kinderen zijn verdeeld in 3 groepen:
Kinderen uit van de groepen 1-2 (gemiddeld 15 kinderen) , 3-4 (15-18 kinderen) en 5 t/m 8 (18-20
kinderen) ’s Morgens wordt er gewerkt aan het thuiswerk en ’s middag is er een creatieve opdracht, een
spel, o.i.d.
Dit betekent dat de kinderen in noodopvang begeleiding krijgen van degene die toezicht houdt en dat de
kinderen soms even geduld moeten hebben voordat ze weer verder kunnen. De noodopvang heeft dus
niet het karakter van een reguliere schooldag met 5 onderwijsuren. Wel is er ook tijdens de uren van de
noodopvang online contact met de groepsleerkracht.
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 zijn in principe niet ingezet bij de noodopvang omdat het maken
van de instructiefilmpjes, het online contact met leerlingen, het monitoren van het thuiswerk, etc, erg
veel tijd kost en heel intensief is.
Met de aantallen zoals die hierboven zijn genoemd zien we de grenzen van de begeleiding/toezicht wel
in zicht komen van wat we nog aan kunnen. De school krijgt momenteel ook aanvragen voor de periode
na 18 januari. Als we het nieuws volgen dan lijkt het erop dat de lockdown langer gaat duren. Tot nu toe
was er voor het onderwijs steeds wel een aparte plaats in de afwegingen van het kabinet. We weten niet
wat er gaat gebeuren dus we snappen dat er op dit moment al aanmeldingen binnenkomen. Dat vinden
we overigens prima want er kan dan ook al begonnen worden met de indeling van de kinderen en de
begeleiding.
Toch willen we u verzoeken om kritisch om te gaan met de aanmelding voor de noodopvang. Met name
nu het erop lijkt dat het langer gaat duren, ontstaat bij ons het vermoeden dat er meer kinderen
aangemeld gaan worden.
We willen tot het uiterste gaan om de kinderen die het nodig hebben te plaatsen, maar zoals gezegd de
grens begint in zicht te komen. Als u dus mogelijkheden, ziet dat uw kind minder dagdelen hoeft te
komen of dat u zelf kunt zorgen voor vormen van opvang dan is dit heel welkom.
We zullen samen deze klus moeten klaren en we hebben er als team alle vertrouwen in dat we dit samen
met u kunnen doen!
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Personeelsdag Floreant
Op woensdagmiddag 16 juni is er een personeelsdag van Stichting Floreant. Dan zijn alle kinderen vanaf
12.30 u. vrij.

Tenslotte…
De beste wensen voor 2021 en blijf gezond!!

