Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen

info@cbsdespiegel-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda
September
1 Uitreiking Schoolkaars
in De Hoeksteen (NGK),
Polhaarweg 15.
aanvang 9.30 uur
6 Startfeest 18.30 - 20.00 uur
9 Schoolreisje groep 3
9 Info avond groep 5 en 6
19.00 - 20.00 uur
Info avond groep 1 en 2
20.00 - 21.00 uur
10 Schoolreisje groep 1 en 2
10 Info avond groep 7 en 8
19.00 - 20.00 uur
Info avond groep 3 en 4
20.15 - 21.15 uur
13 Schoolreisje groepen 5 en 6
17 Schoolreisje groepen 4
23 Studiedag: alle lln vrij

Bijbelrooster:
Thema: In orde
Genesis 1: 1-31 en 2: 1-3
Het begint met een chaos, maar God schept orde. Hij maakt onderscheid
tussen donker en licht, water en land. Daardoor kan het leven ontstaan.
God ziet dat het goed is: in orde!

Nieuwe leerlingen:
Lize Westera en Royce Bredewold zijn gestart in groep 1a.
Vive Nijkamp en Lynn van Loenen zijn gestart in groep 1b.
Evan (groep 7b/8b) en Axel (groep 3a) Zwart zijn verhuisd naar Dalfsen en
ook bij ons gestart.
We wensen jullie allemaal een hele fijne tijd bij ons op school.

Startfeest:
Dit jaar willen we een Vossenjacht organiseren.
Er worden twee zoekgebieden uitgezet: een wat kleiner gebied voor de
onderbouw(en eventueel de middenbouw) en een groter gebied voor de
midden- en bovenbouw.
Ouders kunnen kiezen welk gebied ze het liefst met hun kinderen lopen. Of
beter: kinderen kunnen kiezen welk gebied ze het liefst met hun ouders
lopen. Starten kan tussen 18.30 en 18.45 en vanaf 19.30 is er koffie/ thee /
limonade op het plein. Bij terugkeer kan iedereen even gezellig bijpraten!!

Uitreiking kaars:
Zondag 1 september zal er in de ochtenddienst namens de kerken aan de
verschillende scholen een kaars worden uitgereikt. De kaars voor “de
Spiegel” wordt uitgereikt in de Nederlands Gereformeerde Kerk,
Polhaarweg 34. Enkele leerlingen zullen de kaars na afloop van de dienst
vanuit de kerk meenemen naar school; zo wordt symbolisch het Licht van
het Woord meegenomen naar de verschillende scholen in Dalfsen.
Leerlingen, leerkrachten en (groot)ouders zijn van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn. Aanvang van de dienst is 9.30 uur en na afloop is er
gelegenheid om samen koffie, thee of limonade te drinken. Wees welkom!!
Kerkenraad NGK Dalfsen.

Afspraken rondom de school:
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?
Groep 8 naar Kasteel Rechteren

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken om weer aan de
zware taak op school te beginnen ;) , zijn er een aantal punten waar we
rekening mee kunnen houden.
Vanaf 8.15 zijn er leerkrachten op het plein, veel eerder komen is niet
nodig. Om 8.25 gaat de eerste bel, de kinderen worden dan verwacht om in
de rij te gaan staan, zodat ze snel met de leerkracht naar binnen kunnen en
ook echt om 8.30 kunnen beginnen. (De kinderen van groep 1 en 2, en
begin groep 3, worden in de klas gebracht.)
Meteen na schooltijd is het altijd erg druk op het schoolplein en lopen er
naast de jongsten van onze school ook nog kleinere broertjes en zusjes
rond.

Daarom is het verstandig die periode van drukte nog even niet te gaan
voetballen of te schommelen. Fietsen of skeeleren kan dan natuurlijk al
helemaal niet, daarom loopt iedereen rustig met z’n fiets aan de hand het
plein af.

Luizenpluizen:
Beste luizenpluisouders,
Wat fijn dat er zich al zoveel ouders hebben opgegeven om ook dit jaar
weer te willen gaan luizenpluizen; daar zijn wij blij mee! Per klas zoeken wij
namelijk een vaste groep van 3 tot 5 ouders die willen luizenpluizen in de
groep van zijn/haar kind. Lijkt het je leuk dan kun je je opgeven via Joyce of
Nancy
Joyce: joyceoortmarssen@hotmail.com
Nancy: hermennancy@hotmail.com
Het luizenpluizen gebeurt in de eerste twee weken na elke vakantie. Je
controleert alleen de groep waar je eigen kind in zit en het tijdstip en de
ruimte wordt door de luizenouders zelf in overleg met de leerkracht
bepaald. Elk groepje luizenouders heeft een vast contactpersoon om de
communicatie met ons en de leerkracht te vereenvoudigen. Geef je op, het
is leuk! In een relatief korte tijd leer je alle kinderen uit de groep van je
kind kennen en je doet de klas en de school een groot plezier! Voor meer
informatie kun je altijd even mailen, dan leggen we graag alles uit. Veel
succes met het pluizen en op naar een luisvrij schooljaar!
Hartelijke groet, Nancy Satter en Joyce Nap-Van Oortmarssen

Pak je podium bij Jeugdtheaterschool Dalfsen
Wanneer je op een podium staan een uitdaging vindt, wanneer je bereid
bent om je in te spannen voor een mooi eindresultaat, dan bied de
Jeugdtheaterschool Dalfsen je alle ruimte om te schitteren.
Dit seizoen start de theater-jaarcursus voor 8 t/m 12 jaar. Een jaar lang
theaterlessen en toewerken naar een mooie eindvoorstelling.
Er zijn ook opleidingsklassen voor 9 t/m 13 jaar en 14 t/m 21 jaar:
acteerlessen voor kinderen en jongeren die de podiumkunst
bovengemiddeld interessant vinden. Deze lessen worden in Zwolle
gegeven.
Er wordt les gegeven / gerepeteerd in Theater de Stoomfabriek.
Op vrijdag 20 september is er kennismakingsles voor onze theatercursus.
Op 27 september starten wij met de jaarcursus. Op zaterdag 21 september
zijn de audities voor de opleidingsklassen in het Papenstraattheater,
Zwolle.
Informatie over locatie, tijden, kosten en opgeven gaat via de website:
jeugdtheaterschooldalfsen.nl.

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

