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

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
25
Studiemiddag alle lln om 12.30 u vrij
25
Handbaltoernooi
27
Finale
Handbaltoernooi

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
Groep 8 naar Kasteel Rechtere

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Bijbelrooster:
Thema: Dit is geen droom Matteüs 16: 21-28, 17: 1-13 en 17: 24-27
In de verhalen van deze week gebeuren onwerkelijke dingen. Jezus
vertelt zijn leerlingen dat ze de komst van de Mensenzoon zullen
meemaken. Op een berg verschijnen Mozes en Elia aan hem. En
Petrus moet een vis gaan vangen waar een munt in zit. Het lijkt soms
wel een droom, maar dat is het niet: Dit is Gods werkelijkheid.

Schoolfotograaf:
Maandag, dinsdag en woensdag komt de fotograaf op school.
Er worden dit jaar portret en groepsfoto's gemaakt en daarnaast
gaan alle kinderen met hun schoolgaande broertjes en zusjes op de
foto. De fotograaf adviseert om de kinderen fleurige kleding aan te
doen.
Heb je ingeschreven voor de broertjes/ zusjes foto's met niet
schoolgaande kinderen ( maandag en dinsdag ná schooltijd)
dan is het belangrijk dat je op de ingeschreven tijd aanwezig bent.
De fotografen gaan ook dit jaar weer hun best doen om de kinderen
met hun mooiste lach op de foto te zetten.

Uitnodiging Gezinsdienst 15 maart:
Van harte welkom in de Gezinsdienst a.s. zondag in de Grote Kerk
aan het Kerkplein!
aanvang: 10.00 uur
Thema: 'Zaai-Goed' n.a.v. Matteüs 13:1-9
voorganger: ds. Hans Schipper
m.m.v.: - leerlingen De Spiegel
- schoolorkest o.l.v. Petra Lip en Koen Hutten
- schoolkoor o.l.v. Jan en Sietske Kramer
werkstukken door de leerlingen
liederen op school geleerd
Collecte voor Voorjaarsreis en Jongerenreis '0592 Unites' Roemenië
Mogelijkheid tuinzaden inleveren voor Roemenië: witte, rode,
groene kool, paprika, tomaat, ui, augurk, komkommer, sla,
suikermaïs, rode biet, wortel, peterselie, selderij.
zonnebloem kweekwedstrijd
oppas t/m 3 jaar vanaf 9.45 uur in De Overkant
na afloop koffie, thee, limonade in de kerk.

Start instroomgroep:
Op maandag 30 maart start de instroomgroep voor onze jongste
leerlingen die de komende tijd tot aan de zomervakantie instromen.
Deze groep wordt gestart, omdat anders de groepen 1a en 1b te vol
zouden worden met circa 35 leerlingen per groep.
Er wordt met een gering aantal leerlingen gestart, maar tegen het
eind van dit cursusjaar zal de groep ongeveer 17 leerlingen tellen.
De instroomgroep kent 2 leerkrachten: juf Jacqueline Kale geeft les
op maandag en juf Anneke Bekedam geeft les op dinsdag t/m
vrijdag. Juf Anneke is bekend bij ons want zij heeft ook vorig jaar
lesgegeven aan de instroomgroep.
De instroomgroep wordt gehuisvest in het lokaal van groep 4b die
inmiddels is verhuisd naar het lege lokaal op de verdieping.

Groep 7 en 8 maakt goed gebruik van nieuw techniek
lokaal op Buitenspiegel:
Naast beide variagroepen op dinsdag en donderdag, maken ook de
groepen 7 en 8 goed gebruik van het nieuwe technieklokaal op de
Buitenspiegel. De vrijdagmiddagen staan wekelijks in het teken van
techniek. Voor de kerstvakantie stond elektra centraal. De kinderen
leerden over de werking van stroomcircuits.
Sinds de kerst werken de kinderen onder leiding van Robin de Rooy
in groepen aan het vervolg hierop: het construeren van hun eigen
stroomcircuits. Met o.a. spijkers, draad, lampjes en weerstanden
proberen de kinderen een knipperlicht te solderen. Een mooie
uitdaging waar nieuwe talenten komen bovendrijven!

Week van de lentekriebels 16 t/m 20 maart:
Volgende de week is het de week van de Lentekriebels. In de
nieuwsbrief van vorige week heeft u hier al een en andere over
kunnen lezen. Tijdens de lessen 'kriebels in je buik' wordt in groep 1 8 aandacht besteed aan vriendschap, relaties, grenzen aangeven,
lichamelijke ontwikkeling en seksuele ontwikkeling. Goed om thuis
ook over (door) te praten.
Seksuele voorlichting hoort immers ook bij de opvoeding. Veel
ouders vinden het alleen een lastig onderwerp. Want hoe en
wanneer begin je met je kind over seks? En wat zeg je wel en wat
niet? Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende
website: https://www.oudersvannu.nl/kind/opvoeden/seksuelevoorlichting/
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen loop dan gerust even binnen
bij de groepsleerkracht. Wij wensen u thuis ook een mooie week van
de Lentekriebels.

Goeie grap:
Voor een Taalles in groep 5b moesten de kinderen een mop
opschrijven en hebben we o.a. geleerd wat ‘de clou’ van een mop is.
Van deze moppen hebben we een Mini Moppenboekje gemaakt, dat
voor elk kind drie keer is gekopieerd.
Met een minimale verkoopprijs van € 0,50 per boekje zouden we dan
weer één verjaardagspakket voor Stichting Jarige Job verdienen.
Inmiddels is er al ruim € 70 binnen (= 2 pakketten) en er moet nog
geld binnenkomen! Dat is met recht: een Goeie grap

Beleid van Floreant met betrekking tot het corona-virus
Het beleid van Floreant m.b.t. de maatregelen die genomen worden
is :
- De situatie rondom het corona-virus en de verspreiding verandert
snel. Het college van bestuur en de directies van de scholen van
Floreant houden die situatie nauwlettend in de gaten.
- Floreant staat samen met andere scholen waar nodig in nauw
contact met de landelijke, regionale en lokale overheden die een rol
hebben in de bestrijding van dit virus, waaronder het RIVM, de GGD.
Ook worden de reisadviezen van Buitenlandse Zaken nauwlettend in
de gaten gehouden.
- Zodra zij aanwijzingen geven voor de scholen, bijvoorbeeld op het
gebied van informatievoorziening, van persoonlijke hygiëne of
beperking van personenverkeer in de openbare ruimte, zullen
Floreant en de Floreant-scholen die aanwijzingen zonder meer
opvolgen en daarover met alle belanghebbenden (waaronder
ouders, leerlingen en collega’s) communiceren.
- Op dit moment zijn dergelijke aanwijzingen - naast algemene
richtlijnen van het RIVM over persoonlijke hygiëne - nog niet
gegeven en hoeven er ook nog geen maatregelen ter zake worden
genomen.
Verder wordt er gebruik gemaakt van de volgende links waarop
informatie is te vinden over dit onderwerp:
RIVM, Actuele informatie
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
Vraag en antwoord algemeen
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
Vraag en antwoord voor onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Actuele informatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Reisadviezen https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

GGD
Informatie voor scholen en kinderopvang
https://www.ggdijsselland.nl/over-deggd/nieuws/item/article/informatie-voor-scholen-en-kinderopvangover-het-coronavirus/
Het coronavirus
https://www.ggdnog.nl/gezondheid/infectieziekten/coronavirus/

