Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
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info@cbsdespiegel-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda
Maart
17
Gezinsdienst om 10.00 u
in de Grote Kerk
18 - 22 Week vd Lentekriebels
25
Schoolschoonmaak
groep 3 t/m 6
27
Schoolschoonmaak
groep 1/2 en 7/8
28
Groep 7 naar Hörstel

Bijbelrooster:
Thema: Help, help, hoera!
Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19
Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor
Jezus, ze zijn blij om wat Hij doet en wie Hij is. Maar er zijn ook mensen die
het maar niks vinden. Zij willen dat er een einde komt aan Jezus’ optreden.

Uitnodiging Kerk-School-Gezinsdienst Grote Kerk:
Wanneer:
17 maart 10.00 uur
Waar:
Grote Kerk, Kerkplein
Wie:
Kinderen, ouders, leerkrachten, gemeenteleden en gasten
Thema:
'Ik ben er voor jou'
voorganger:
ds. Tabitha Keuning
organist/pianist: Gerrit Hoving
m.m.v.:
- leerlingen van De Spiegel en De Buitenspiegel
- Schoolorkest o.l.v. Petra Lip en Anouk Uitslag
- Schoolkoor o.l.v. Jan en Sietske Kramer (groep 1-6)
collecte bestemd voor: Noodhulp Jemen (voedsel en water) door ZOA
liederen geleerd op school
oppas in De Overkant, Kerkplein, vanaf 9.45 uur t/m 3 jaar
na afloop ontmoeting en koffie, thee, limonade in De Overkant
VAN HARTE WELKOM!

De Spiegel in actie:
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?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Als team hebben wij besloten om vrijdag 15 maart niet te gaan staken. Dit
betekent natuurlijk niet dat wij geen actie voeren. Ook op CBS de Spiegel is
het lerarentekort inmiddels goed merkbaar als er bijvoorbeeld collega's
uitvallen door ziekte.
Voor onze school hebben wij daarom een petitie aangemaakt voor de
actieweek van 11 tot en met 15 maart 2019. We voeren actie voor een
betere onderwijskwaliteit, een lagere werkdruk en een eerlijk salaris. Ook
moet er een plan komen om het lerarentekort op te lossen en te
voorkomen dat onze leerlingen straks geen leerkracht meer hebben voor de
klas.
Steun deze actie en teken de petitie op:
www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/592945
Tekent u ook?!

Wijziging Paasviering:
In de ouderhulplijst stond begin dit jaar dat er een Paasontbijt zou zijn
waarbij we graag jullie hulp wilden. Door omstandigheden heeft dit er
achteraf helaas verkeerd ingestaan. We vieren Pasen dit jaar in de eigen
groep of met de parallelgroep, zonder Paasontbijt. Dit heeft te maken met
onze cyclus, waarbij we niet elk jaar een Paasontbijt hebben. Een aantal
ouders had zich wel opgegeven om te helpen met het verzorgen van het
ontbijt, deze hulp is bij deze niet meer nodig. Excuses voor het misverstand.
We waren wel blij met de vele aanmeldingen, fijn zulke betrokken ouders!

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 18
t/m 22 maart 2019. 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/basisonderwijs/weekvan-de-lentekriebels/wat-de-week-van-de-lentekriebels.
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.

Wie heeft er voor ons:
plastic paaseitjes.
Bouwhelmen voor ons bouw project.
Plastic bakjes.
Groep 1/2

Techniekweek:
In het kader van de techniekweek hebben de kleutergroepen een bezoek
mogen brengen aan installatiebedrijf Morrenhof Jansen. Wat een leuke,
leerzame ochtend hebben we gehad! We hebben gezien hoe een
bouwtekening eruit ziet en hoe de afvoer leidingen van je WC en het
regenwater op de computer worden getekend. Dat vonden de kinderen
bijzonder want als je de WC doortrekt denkt niet iedereen erover na waar
alles naar toe gaat.
Ook mochten we een kijkje nemen in het magazijn waar enorm veel
stopcontacten en lichtknopjes lagen. Er stond ook een grote snijmachine
waarmee metalen platen doorgesneden konden worden. Vervolgens gingen
we naar de garage waar een kapotte auto op de brug stond.
De brug ging omhoog en de monteur liet ons zien hoe een auto er aan de
onderkant uitzag. Stoer!
De proefjes die we mochten doen waren ook erg leuk. We mochten
stroomdraadjes aan schroeven en koperen spijkers bevestigen en als we het
goed gedaan hadden ging er een lampje branden. Iedereen geslaagd!
Ook mochten we zelf met grote buizen een waterafvoer maken.
Tot slot kregen we een tasje mee met leuke spulletjes en een prachtig
gekleurd lampje. We hebben genoten en een aantal kleuters weet nu
spóntaan waar ze later willen werken !

