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

Bijbelrooster:
Thema: Jouw taak voor vandaag
Matteüs 10: 1-13, 12: 9-14 en 13: 1-9
Jezus geeft zijn leerlingen een bijzondere taak: Ze gaan op weg om over
Gods koninkrijk te vertellen. Later geneest Jezus op sabbat een man met
een verschrompelde hand. Is dat wel een taak voor deze dag?

Agenda
maart

2-6
2

Techniekweek
Open Huis 9.00-10.45
en 20.00-21.30 uur
11
Regionale
Voorleeswedstrijd in
Ommen door Noortje
van Westreenen (8b)
12
10.00 uur
Gezinsdienst,
Grote Kerk
16-20 Week van de
Lentekriebels
16-18 Schoolfotograaf
16
Schoonmaakavond
3 t/m 6 19.00 uur
18
Schoonmaakavond
1, 2 en 7,8 19.00 uur

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 Rechtere
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Jezus vertelt ook over de zaaier. Zoals zaad in goede grond kan groeien, kan
Gods liefde ook groeien als wij mensen het goed ontvangen.

Kerk-School-Gezinsdienst 15 maart Grote Kerk
De Bijbelverhalen van de komende week vormen het uitgangspunt voor de
Gezinsdienst van 15 maart: 'Zaai-goed'. Deze dienst is voorbereid door
enkele leerkrachten van De Spiegel samen met de voorganger ds. Hans
Schipper.
De liederen die als samenzang gezongen zullen worden worden in de
klassen geleerd/geoefend. Ook zullen de kinderen werkstukken maken die
in de kerk komen te hangen. Het schoolorkest zal ook medewerking
verlenen en er wordt een schoolkoor opgericht dat ook twee liederen ten
gehore zal brengen. Kinderen die willen meedoen met het schoolkoor
kunnen zich opgeven via het briefje dat deze week op school wordt
uitgereikt.
De Gezinsdienst is niet verplicht om bij te wonen. Maar we willen u
natuurlijk wel van harte uitnodigen om er bij te zijn. De dienst begint om
10.00 uur en na afloop is er koffiedrinken in de kerk.

