Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: Ga je met mij mee?
Matteus 4: 1-25
Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt Jezus op de proef
gesteld door de duivel, die hem uitnodigt om de weg van macht en eer te
gaan. Maar Jezus gaat de weg die God hem wijst. Na de beproeving roept
Jezus een paar vissers met zich mee. Zij worden zijn eerste volgelingen.

Agenda
Nieuwe leerlingen:
januari
13-31 Toetsweken Cito
16
Studiemiddag:
alle leerlingen vrij
vanaf 12.30 uur

Deze week is er weer een nieuwe leerling gestart in groep 1b: Lauréen
Wieferink. We wensen Lauréen een fijne tijd bij ons op school.

Oud Papier:
Sinds jaar en dag staat bij de Welkoop in Dalfsen een oud papiercontainer
van de Spiegel. De opbrengst van het hierin verzamelde oud papier wordt
door de activiteiten commissie gebruikt om de school nog leuker te maken
dan hij al is. Helaas moeten we vaststellen dat we met de opbrengst van
het papier net de kosten kunnen dekken.
Daarom hierbij nogmaals de oproep:
OUD PAPIER NAAR DE CONTAINER BIJ DE WELKOOP!!!

Jumbo Vul de Kas actie:
De afgelopen maanden hebben we mee gedaan aan de “Vul de Kas actie”
van Jumbo Kamphuis. De opbrengst is geweldig: €1082,50!
Alle mensen die onze school een warm hart toedragen en hun vouchers in
onze box gegooid hebben bedankt.
Uiteraard is een woord van dank aan Jumbo Kamphuis ook op zijn plek!
En natuurlijk bedanken we ook Nathan Jansen die elke week weer de
vouchers wilde inscannen voor ons. Met ruim 10.000 ingescande vouchers
een enorme klus!
De komende tijd zullen we ons oriënteren op de aanschaf van een nieuwe
schommel voor de hoofdlokatie.

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.
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corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

