Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
Maart
6
uitreiking 1e rapport
groep 3 t/m 8
6
Voorleeswedstrijd
Regio in Ommen;
De Spiegel wordt
vertegenwoordigd door
Femke Zweers
17
Gezinsdienst om 10.00 u
in de Grote Kerk

Bijbelrooster:
Thema: Ik ben er voor jou!

Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13

Bovenstaand is ook het thema van de Gezinsdienst die op 17 maart in de Grote Kerk
gehouden wordt.

Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus
vraagt aan een zieke man bij het water van Betzata wat hij wil. En een grote
groep mensen heeft eten nodig na een lange dag. Wie kan deze mensen
helpen? En wat is daarvoor nodig? Jezus laat zien wat God voor mensen
doet.

Nieuwe leerling:
Deze week is Sem van Heerde in groep 1B gestart.
Wij wensen Sem en zijn ouders een fijne tijd op De Spiegel.

Gezinsdienst – Schoolkoor:
Tijdens de Gezinsdienst van 17 maart - Grote Kerk, aanvang 10.00 uur,
thema "Ik ben er voor jou" - zal er door het schoolkoor enkele liederen
gezongen worden. Deze keer doen we dit met kinderen van groep 1 t/m
6. Ieder die van zingen houdt mag meedoen in het schoolkoor.
Het schoolkoor oefent onder schooltijd onder leiding van Jan en Sietske
Kramer. Maandag 4 maart krijgen de kinderen van groep 1 t/m 6 een
opgavebriefje. U kunt daarop invullen dat uw kind mag meedoen. Dan
weten we op wie we kunnen rekenen. Wie meteen wil opgeven kan mailen
naar: sietske.kramer@cbsdespiegel-dalfsen.nl
De betreffende leerkracht wordt dan op de hoogte gebracht. We oefenen
op dinsdagmorgen 12 maart en vrijdagmorgen 15 maart. We hopen op een
groot koor!
Op de Buitenspiegel worden de leerlingen door juf Anouk uitgenodigd een
lied mee te zingen met het schoolorkest.

Techniekweek / voorstelling:

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)

Afgelopen dinsdag was de aftrap van de techniekweek. Alle groepen
hebben de spectaculaire show gezien van een van de Mad Science
professoren. Na afloop hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 een flyer
gekregen voor een naschoolse wetenschap en techniek cursus. Daarover
hieronder een korte toelichting.
Deze cursus start op 27 maart 2019 en vindt plaats in ons schoolgebouw.
Zes weken lang worden de kinderen elke woensdagmiddag meegenomen in
de wondere wereld van experimenteren, proefjes en demonstraties! Elke
week staat een nieuw thema centraal. Van lessen over het heelal,
zonnestelsel en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde. Er komt van
alles aan bod! De professor zal de wetenschap en techniek die daarachter
zit ook uitleggen. Uiteraard gaan de kinderen ook zelf aan de slag als
wetenschapper.
De inschrijfformulieren zijn dinsdag na afloop van de show aan de kinderen
meegegeven. LET OP! Inschrijven kan t/m 15-03-2019 en vol=vol.
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op de
site Nederland. madscience.org en klik op het inschrijfformulier.
De kosten zijn € 69,50 per kind.

Staking 15 maart:
De Spiegel doet niet mee aan de stakingsdag op 15 maart.
De reden hiervoor is dat de CNV, de vakbond die we zien als de
belangenbehartiger voor christelijk onderwijs, ook niet meedoet aan deze
staking.
CNV geeft aan dat de onderhandelingen over een betere cao voor het
onderwijs nog in volle gang zijn en zolang er onderhandeld wordt vindt men
staken nog niet het middel om nu in te zetten.
Het bestuur, de directies van Floreant conformeren zich aan deze uitspraak
en ook het bestuur erkent deze staking dus niet.
Personeelsleden houden het recht echter om te gaan staken. De teamleden
van De Spiegel hebben aangegeven geen gebruik te maken van dit
stakingsrecht.
Op 15 maart is er dus gewoon school.

Voortgang Technieklokaal:
Binnenkort hebben we de beschikking over 4 werkbanken/werktafels
waaraan de kinderen kunnen werken. Er kan dan met een hele klas worden
gewerkt in het techniek lokaal.
Bij de hoofdingang van het gebouw staan al wat ‘koffers’ met ingebracht
gereedschap. Daar zijn we al heel blij mee maar we hopen op nog wat
meer. Dus hierbij nog eens de oproep om gereedschap. Het mag gerust oud
zijn en misschien moet het worden schoongemaakt. Daar willen we dan met
alle plezier voor zorgen.

Naschoolse muzieklessen:
Wij zijn erg blij om aan te kondigen dat Muziekschool Pianoforte vanaf
maart 2019 op de basisschool De Spiegel naschoolse muzieklessen komt
verzorgen!
Muziekschool Pianoforte is geen ouderwetse muziekschool, maar dé plek
voor gedegen, hippe en inspirerende muzieklessen voor alle leeftijden!
Iedereen kan bij ons lessen volgen. Of je nu kind, tiener, jongere of
volwassene bent. Pianoforte biedt veel uitdagende muzieklessen,
enthousiaste en geroutineerde docenten. De individuele belangstelling en
specifieke wensen van de leerling staan centraal in de lessen.
Bij muziekschool Pianoforte kan je terecht voor veel verschillende
instrumenten zoals: Viool, Blokfluit, Dwarsfluit, Piano, Gitaar, Drums en
Zang. Ook gaan wij na de meivakantie een zanggroepje starten in Dalfsen.
Met een groepje ga je leuke liedjes zingen en veel plezier maken!
Graag eerst even een instrument proberen? Dat kan! Wij bieden een
proefmaand aan, waarmee je 4 lessen kan volgen op je instrument naar
keuze. Mocht je hierna graag door willen dan kan je verder met reguliere
lessen.
Aanmelden kan via: info@muziekschoolpianoforte.nl Hopelijk tot ziens bij
Muziekschool Pianoforte!!

