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
maart
14
Handbaltoernooi
Trefkoele
14
Korfbaltoernooi gr. 4 en
5 De Schakel,
Nieuwleusen
18
10:00 uur Gezinsdienst
Grote Kerk
29
12.30 uur vrij i.v.m.
Paasviering 16.00 uur
voor kinderen, ouders
en leerkrachten

Bijbelrooster:
Thema: Wie begrijpt dit?
Marcus 9: 2-29 en Marcus 10: 13-16
Rondom Jezus gebeuren dingen die niemand kan begrijpen. Bovenop een
berg verschijnen twee mensen van vroeger: Mozes en Elia. De stem van
God klinkt uit de hemel. Het is niet erg als je dat niet allemaal kunt
begrijpen. Jezus zet de kinderen vooraan: Het koninkrijk van God ontvang je
als een kind.

Creatieve mensen gezocht:
Voor het toneelspel van de paasviering zijn we nog op zoek naar mensen
die ‘simpele jurken’ (zoals op de foto hieronder) voor een aantal kinderen
kunnen naaien. Er is helaas nog niemand die zich heeft aangemeld…
Er is nog wel wat stof op school aanwezig, maar als u nog stof thuis heeft
liggen is dat ook welkom.
Mocht u willen helpen bij het naaien van deze 10 jurken
(dus meerdere opgaves is wel fijn)
dan kunt u een mail sturen naar :
inge.verkouw@cbsdespiegel-dalfsen.nl

Uitnodiging Gezinsdienst 18 maart:

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?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Iedereen is van harte welkom in deze feestelijke Gezinsdienst!
- 18 maart 2018, aanvang 10.00 uur
- Grote Kerk, Kerkplein Dalfsen
- voorganger: ds. Anco Tol
- organist: Gerrit Hoving
- thema: 'Lopen over het water' n.a.v. Matteüs 14: 22-33: Jezus loopt over
het water
- liederen op school geleerd, dus bekend bij de kinderen
- werkstukken van de leerlingen in de kerk
- filmfragmenten van leerlingen van De Spiegel
- m.m.v. - schoolkoor o.l.v. Jan en Sietske Kramer
- leerlingen van De Spiegel
- 1e collecte voor St. Bootvluchteling https://bootvluchteling.nl/
- na afloop om 11.00 uur koffie, thee en limonade in de kerk
- 9.45 uur oppas t/m 3 jaar in De Overkant

Schoolkoor:
Morgen, vrijdag 9 maart, kan uw kind het opgavebriefje voor het schoolkoor
nog meenemen naar school.
Een zelfgeschreven briefje is ook prima. Het gaat erom dat we weten dat u
op 18 maart in de gezinsdienst bent en dat uw kind dus mee kan doen aan
het schoolkoor. We oefenen maandag 12 maart en vrijdag 16 maart onder
schooltijd.
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Bericht van meester Gert en Karen
Op 21 februari 2018 is Mats geboren.
Hij is de zoon van meester Gert en zijn vrouw Karen.
We wensen de trotse ouders heel veel geluk met de geboorte van hun zoon.

