Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
maart
10
finale schoolhandbal
12
10.00 uur Gezinsdienst
15
De Spiegel got talent
voor en door kinderen
20-24 De Week van de
Lentekriebels
29
Groep 7 naar Hörstel

Bijbelrooster:
Thema: Jij bent veel waard!
Lucas 9:28-36, 10:25-42
Als Jezus op een hoge berg is, verandert hij en begint te stralen. Er
klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, die ik heb
uitgekozen.’ ‘Jij bent veel waard’, zegt God tegen Jezus. Maar niet
alleen Jezus is veel waard, alle mensen zijn waardevol en kostbaar.
Dat blijkt uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan en de
woorden die Jezus tegen Maria en Martha spreekt.

Gezinsdienst uitnodiging:
- datum: 12 maart, aanvang 10.00 uur (deze tijd klopt)
- oppas t/m 3 jaar vanaf 9.45 uur in De Overkant
- thema: 'Is er genoeg?'
- voorganger: ds. Hans Schipper
- organist/pianist: Gerrit Hoving
- medewerking: leerlingen De Spiegel
- schoolkoor o.l.v. Jan en Sietske Kramer
- liederen aangeleerd op school
- werkstukken door de kinderen in de kerk
- na afloop koffie, thee, limo en soep (!) in de kerk
Iedereen is van harte welkom!

Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg........:

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.

Beste autorijders,
Wanneer jullie vanuit de Pastoriestraat de parkeerplaats van onze
school oprijden, kijk dan alsjeblieft eerst heel goed uit. Het komt nog
al eens voor dat voetgangers van de Pastoriestraat de
Brethouwerstraat over steken en dan bijna van de sokken worden
gereden. Ook als de voetgangers nog op de stoep staan mogen zij
voorgaan. De verkeersregel is nl......... rechtdoorgaand verkeer op
dezelfde weg heeft voorrang!!!!!
Dan een verzoek voor fietsers:
Wilt u uw fiets zoveel mogelijk langs het schoolhek plaatsen
(beginnend aan de kant van de Pastoriestraat) zodat er meer ruimte
overblijft op de ‘wachtplaats’ .
Daarnaast het verzoek om met de fiets gebruik te maken van de stoep
en zo weinig mogelijk over de parkeerplaats te fietsen. Er ontstaan
soms gevaarlijke met in –en uit rijdende auto’s.

Foto’s:

Evaluatie continurooster:

Papiercontainer :

www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

Iets voor de nieuwsbrief?
c.dijkstra@pco-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

In verband met de technische problemen wordt het invullen van de
vragenlijst verlengd tot aan donderdag 16 maart.

Bob en Bella maken muziek:
Vorige week donderdag was het een vrolijke bedoening bij ons in het
speellokaal. Bob en Bella (van het theaterduo ‘Soesjes met slagroom’)
waren op bezoek en gaven een prachtige voorstelling voor de groepen
1 en 2. Bob kwam alleen, zijn vriendinnetje Bella was er nog niet.
Daarom leerde Bob ons alvast een liedje en opeens kwam Bella
tevoorschijn. Bob zag haar nog niet, maar de kinderen natuurlijk wel!
Toen Bella ook nog leuke grapjes maakte, zat de stemming er
helemaal in. We hebben gezongen, gedanst, getrommeld, gelachen
en bovenal... op en top genoten!

Surprise!
Voor de voorjaarsvakantie hebben de kinderen van groep 7a, samen
met de juffen, een surpriseparty voor mij georganiseerd. Met allerlei
‘smoesjes’ werd ik ’s morgens buiten de klas gehouden, waarna ze mij
na de pauze met een geweldige ‘SURPRISE’ hebben verrast met een
zelfgemaakte High Tea. Hier hebben we samen heerlijk van gesmuld!
Reden hiervoor was het goede nieuws van de laatste onderzoeken in
het ziekenhuis: de bestraling en verdere aanpak (‘Wait & See’*) is
enorm goed aangeslagen; het gezwel is al bijna helemaal verdwenen!
Een goede reden voor grote dankbaarheid – en voor de jongens en
meiden van groep 7a voor een feestje! Geweldig – heel erg bedankt
allemaal!
Langs deze weg wil ik ook iedereen bedanken die in de afgelopen
periode met ons heeft meegeleefd d.m.v. kaartjes, berichtjes en
gebed. Ten tijde van de bestralingen was er geen dag zonder post! Dit
heeft ons erg veel steun gegeven, dank daarvoor! We kijken positief
naar de komende periode en onderzoeken. Inmiddels probeer ik
steeds meer tijd voor de klas en op school te zijn.
Hartelijke groeten,
(meester) Jacco Kleemans
* Op de Isala-pagina in de Dalfser Courant staat deze week een artikel
over deze aanpak.

