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

Bijbelrooster:

Agenda

Thema: Als het donker wordt
Matteus 14: 13-33 en 16: 13-20
Als het donker wordt vragen de leerlingen zich af waar ze eten kunnen
kopen voor de vele mensen die bij hen zijn. Jezus vertrouwt op God – dat is
meer dan genoeg. Later in de nacht komt hij over het water naar de
leerlingen toe. Petrus weet dat Jezus de Messias is. Jezus vertelt dat het
donker zal worden, dat hij moeilijke dingen zal meemaken.

maart

Nieuwe leerlingen:
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In groep 6A zijn afgelopen weken twee nieuwe leerlingen gestart: Isa
Steenbergen en Lieke Hanewinkel. Wij wensen Lieke en Isa veel plezier in
hun nieuwe klas en bij ons op school.

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

Regionale
Voorleeswedstrijd in
Ommen door Noortje
van Westreenen (8b)
15
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.
Groep
Kasteel Rechtere
Iets voor
de8 naar
nieuwsbrief?

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Uitnodiging Gezinsdienst 15 maart:
Ieder is van harte welkom om naar de Gezinsdienst te komen volgende
week zondag 15 maart. Aanvang 10.00 uur in de Grote Kerk aan het
Kerkplein. Voor kinderen t/m 3 jaar is oppas in De Overkant. Thema is 'Zaaigoed' en ds. Hans Schipper zal voorgaan.
De kinderen zullen werkstukken maken die in de kerk komen te hangen.
Het schoolorkest zal ook medewerking verlenen en volgende week oefent
het schoolkoor dat ook twee liederen ten gehore zal brengen. Wie zich nog
wil opgeven voor het schoolkoor: dat kan tot vrijdag 6 maart via de
leerkracht met het briefje. Tot en met zondag per mail:
sietske.kramer@cbsdespiegel-dalfen.nl
De collecte die gehouden wordt is bestemd voor de twee Roemenië reizen
die zullen plaatsvinden: in april de Voorjaarsreis waarbij o.a. zaden
gebracht worden en in juli de Jongerenreis naar het zigeuneropvanghuis
van Jorrit en Ellen Zelle.
Er worden bij de ingang van de kerk groente- en tuinzaden ingezameld te
weten: witte, rode, groene kool, paprika, tomaat, ui, augurk, komkommer,
sla, suikermaïs, rode biet, wortel, peterselie, selderij. Wie dat wil mag een
of meer zakjes zaad meebrengen naar de kerk. De Gezinsdienst is niet
verplicht om bij te wonen. Maar we hopen natuurlijk wel dat u ook wilt
komen. Na afloop is er koffie, thee en limonade in de kerk.

Week van de lentekriebels:
Sinds eind 2012 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan
seksualiteit en (seksuele) diversiteit. De week van de lentekriebels is een
nationale projectweek voor het basis- en speciaal onderwijs en vindt plaats
van 16 t/m 20 maart 2020. Wij maken in deze week een start met lessen
over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Na deze projectweek zullen
deze lessen verweven worden in onze wekelijkse kanjerlessen.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen het liefst informatie over relaties en
seksualiteit van hun ouders krijgen (school op de tweede plaats). Het is dus
belangrijk om hier ook thuis aandacht aan te besteden. Bij deze
nieuwsbrief zijn daarom deze week twee bijlagen bijgesloten met tips voor
ouders. Wellicht is de week van de lentekriebels een mooie aanleiding om
dit onderwerp thuis ook bespreekbaar te maken.
Kijk voor meer informatie over de week van de Lentekriebels
op: https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/wat-de-week-van-delentekriebels Mocht u als ouders/verzorgers vragen en/of opmerkingen
hebben over de Week van de Lentekriebels loop gerust binnen bij de
groepsleerkracht van uw zoon/dochter.

Kindervoorstelling Agent en Boef (3+)
Een stoute, slimme voorstelling voor iedereen die van spelletjes houdt.
Maar… wie wint er nou eigenlijk?
“Boef”, zegt Agent, “ik blijf voor altijd bij jou.”
“Maar ik niet bij jou!”, zegt Boef.
Agent kijkt verschrikt.
“Gefopt!”, zegt Boef.
Boef woont in de gevangenis bij Agent. Dat vindt Agent gezellig. Er is maar
één probleem: soms ontsnapt Boef. En dan haalt hij boevenstreken uit…
Kan Agent Boef ook dit keer weer vangen? En zullen ze vrienden blijven?
De prentenboeken met daarin de verhalen rondom het hilarische duo
Agent en Boef van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer zijn al lange tijd een
groot succes en werden zelfs bekroond met de Zilveren Griffel. Na de
voorstelling kun je Politiehond aaien of met Agent nakletsen. En wie durft
er met Boef op de foto?!
Deze voorstelling is extra bijzonder want Agent en Boef wordt gesponsord
door de Jumbo en is daarom maar 6 euro.
Agent en Boef is te zien op zondag 15 maart om 13.30 of 15.00. Kijk op
www.theaterdestoomfabriek.nl voor meer informatie.

