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

Bijbelrooster:
Thema: Waar hoop je op?
Marcus 10: 17-27, 46-52 en Marcus 11: 1-10
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met God te kunnen leven.
Het antwoord is niet wat hij gehoopt had: ‘Verkoop alles wat je hebt en
geef het geld aan de armen.’ Bartimeüs roept het uit als Jezus voorbij komt.
Jezus vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik voor je doe? Waar hoop je op?’
Bij de poorten van Jeruzalem zwaaien de mensen met palmtakken en ze
juichen Jezus toe. Waar hopen zij op?

Maart
16
18
29

29

30
april
2

Halve Finale Jongens T2
Tijd: 17.15 u. Trefkoele
10:00 uur Gezinsdienst
Grote Kerk
Paasontbijt met
kinderen en
leerkrachten
12.30 uur vrij i.v.m.
Paasviering 16.00 uur
voor kinderen, ouders
en leerkrachten
Goede Vrijdag:
alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag:
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?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren

Nieuwe leerlingen:
In groep 1b zijn weer nieuwe leerlingen gestart: Fleur van Biene, Roy Baron,
Floyd Groener en Mink Schoemaker. We wensen deze 4 kinderen een hele
fijne tijd bij ons op school!

Aanmelden nieuwe leerlingen:
Als u kind 4 jaar wordt in de periode van maart 2018 t/m 1 maart 2019 dan
wordt u bij deze verzocht uw kind alvast aan te melden.
De school is gebaat bij een vroege aanmelding van uw kind ivm de
leerlingenprognose voor het komende cursusjaar. We kunnen dan op tijd
inspelen op de mogelijke groei van het aantal leerlingen in de groepen 1.

Uitnodiging Gezinsdienst 18 maart:
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

Paasontbijt 29 maart:
Wie kan nog helpen bij het voorbereiden van het Paasontbijt op donderdag
29 maart om 7.30 uur (half acht? Enkele ouders hebben zich al opgegeven,
maar we kunnen nog zo'n tien personen erbij gebruiken. En wie kan daarna
ook blijven om in een groep (hopelijk die van uw kind) te helpen? Dat duurt
tot uiterlijk 9.30 uur. Graag aanmelden bij sietske.kramer@cbsdespiegeldalfsen.nl of bij uw eigen leerkracht.

Juf Marlies:
Juf Marlies en haar gezin zijn inmiddels weer veilig en gezond in Nederland
aangekomen. Een periode waarin ze in hun eigen huis en omgeving verder
kunnen gaan met hechten aan elkaar. We wensen Marlies en Arjan een hele
fijne tijd toe met dit bijzondere proces.
Hieronder de prachtige welkomstkaart en uitnodiging voor een
welkomstfeestje.

Handbal:
Jongens 2 gaan naar de halve finale handbal.
Vrijdag 16 maart spelen de jongens 2 (groep 7) de halve finale handbal in de
Trefkoele. Hun wedstrijd begint om 17.15 u. en het zou natuurlijk heel mooi zijn
als er veel supporters zijn om ze aan te moedigen.
Als school zijn we natuurlijk heel trots en wensen hen heel veel succes.
Eén prijswinnaar is al bekend.
Als winnaar van de Fairplay-prijs kunnen wij feliciteren het team Spiegel meisjes
1. Bij de beoordeling voor het Fairplay-klassement is gekeken naar het houden
aan de handbalspelregels, respect voor tegenstanders, scheidsrechter en elkaar.
De aan dit klassement verbonden prijs zal niet vrijdag in de Trefkoele+, maar
maandag op de eigen school worden uitgereikt.

