Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
0529-432341

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

Agenda
maart
20-24 Week van de
Lentekriebels
29
groep 7 naar Hörstel
(Duitsland)
april
3
schoonmaakavond
groep 4/5b t/m 8
5
schoolvoetbaltoernooi
5
schoonmaakavond
groep 1 t/m 4a
6
Verkeersexamen
theorie groep 7 en 8
7
finale
schoolvoetbaltoernooi
(Lemelerveld)
11
verkeersexamen
Praktijk groep 7 en 8
13
Paasviering in de klas
met alleen leerlingen
14
Goede Vrijdag: alle
leerlingen vrij

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.

Foto’s:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

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

Bijbelrooster:
Thema: Wat een rijkdom!
Lucas 11:1-3, 12:22-34, 14:15-24
Jezus leert de leerlingen bidden. Je mag aan God vragen wat je nodig
hebt, hij zal het geven. Denk aan de vogels in de lucht en de bloemen
in het veld. Zij maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen.
Jezus vertelt ook een verhaal. Over een man die een rijke maaltijd
aanricht. Maar de genodigden zijn te druk om te komen. Daarom
mogen de zwervers en bedelaars aanschuiven. Wat een rijkdom!

Week van de Lentekriebels: 20 t/m 24 maart
In deze week krijgen de kinderen wat meer les over weerbaarheid,
relaties en seksualiteit.
Dit wordt gedaan met behulp van het lespakket Lentekriebels. Dit is
een lesmethode met lessen voor de groepen 1 t/m 8.
Behalve in de week van de Lentekriebels wordt ook in de andere
weken gebruik gemaakt van dit lespakket maar de Week van de
Lentekriebels is een landelijke activiteit die waarschijnlijk ook
aandacht zal krijgen in de media. Behalve dat er op school specifieke
aandacht is voor dit thema, kunt u er dus ook thuis met uw kind(eren)
over praten. Zo staat dit onderwerp dan niet op zichzelf maar is het
een mooie gelegenheid om als school en gezin samen op te trekken in
het kader van dit specifieke thema.
De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en
vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties
en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt er
ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen, als
ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele
en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan
alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of
voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en
omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen.
Het lespakket Kriebels in je buik biedt leerkrachten van groep 1 t/m
groep 8 handvatten voor het geven van relationele en seksuele
vorming. Het materiaal bestaat uit een algemene introductie en vier
leskaternen (groep 1 & 2, groep 3 & 4, groep 5 & 6, groep 7 & 8), met
digitale ondersteuning. De lessen zijn bedoeld om kinderen te
ondersteunen bij de ontwikkeling tot een persoon die: respect heeft
voor zichzelf en anderen, zich bewust is van eigen en andermans
gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden én die steeds beter
gefundeerde beslissingen kan nemen op het gebied van relaties en
seksualiteit.
Wilt u meer weten?
Kijk dan op de site van de Week van de
Lentekriebels: http://www.weekvandelentekriebels.nl/

De Spiegel got Talent
Woensdag hebben we genoten van verschillende voorstellingen van
leerlingen tijdens De Spiegel got Talent. Wat een geweldige dingen
hebben we gezien! Om u mee te laten genieten heeft juf Miranda
voor een mooie samenvatting gezorgd in dit filmpje.
http://m.YouTube.com/watch?v=3TgRqBpFFng

