Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
0529-432341

info.cb sdespiegel@pco-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda
maart
20-24 Week van de
Lentekriebels
29
groep 7 naar Hörstel
(Duitsland)
april
3
schoonmaakavond
groep 4/5b t/m 8
5
schoolvoetbaltoernooi
5
schoonmaakavond
groep 1 t/m 4a
6
Verkeersexamen
theorie groep 7 en 8
7
finale
schoolvoetbaltoernooi
(Lemelerveld)
11
verkeersexamen
Praktijk groep 7 en 8
13
Paasviering in de klas
met alleen leerlingen
14
Goede Vrijdag:
alle leerlingen vrij
17
2e 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
vóór woensdag 12.00 uur)
LET OP:
dit emailadres is gewijzigd!

Bijbelrooster:
Thema Dat raak je niet kwijt
Lucas 15:1-32, 16:19-31
Sommige dingen zijn zo waardevol dat je ze niet kwijt wilt raken. Deze week
horen we een verhaal over een herder die het ene schaap blijft zoeken en
een verhaal over een vader die zijn zoon niet kwijt wil. Beiden zijn ze dolblij
als ze het hebben terug gevonden. Net als in de verhalen, God wil ons niet
kwijt.
Het derde verhaal gaat over de rijke man en de arme Lazarus. Wie is er in dit
verhaal rijk en waardevol in Gods ogen?

Schoolschoonmaak-avonden:
maandag 3 april en woensdag 5 april 2017
Binnenkort staan de tweede en laatste schoonmaakavonden van dit
schooljaar gepland. Het schema wordt via de contactouders nogmaals
verzonden, zodat iedereen nog even kan checken wanneer hij/zij verwacht
wordt.
De bovenbouw (groep 4/5b - 8) is op maandag 3 april aan de beurt en de
onderbouw (groep 1 - 4a) op woensdag 5 april. Ouders van kinderen die
later dit schooljaar zijn ingestroomd, zijn natuurlijk ook van harte welkom in
het lokaal van hun kind! Ook de ouders van de kinderen
in groep 1d zijn van harte welkom op woensdag 5 april!
We zien jullie graag op 3 of 5 april a.s.!
Groet namens de AC,
Ester Ruigers, esterruijgers@gmail.com
Jeanet Boers, jeanetenmarcel@kpnmail.nl
Bij vragen en/of opmerkingen, graag contact opnemen met Ester of Jeanet!

Voorjaar in de hal:
De hal is weer helemaal in lentesfeer dankzij onze ouders van de
sfeercommissie. Deze ouders zorgen voor een mooie versiering van de hal
bij de wisseling van de seizoenen.
Dus als u in de gelegenheid bent een kijkje te nemen dan bent u bij deze van
harte uitgenodigd. Topstuk is wel de mooie seizoenenboom die door één
van de ouders is gemaakt.

Boomfeestdag
Woensdag 22 maart was het boomplantdag en gingen
wij met groep 6 een boom planten op het schoolplein.
Wij kregen een presentatie van een meneer die werkt bij
gemeente Dalfsen.
Toen vroeg hij wat wij wisten wat bomen nodig hebben
om te leven en te groeien.
Toen was de presentatie voorbij, toen gingen wij zelf
een boom planten op het schoolplein.
Er werden 4 kinderen gekozen om de grond er op te
scheppen en toen was dat klaar.
Daarna zei de meneer dat ze nog een bedankje hadden
omdat we goed mee deden en dat was een vlinderstruik.
Groetjes Marjolein Nederveen & Caitlin Feijth uit groep 6B

