Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: Een nieuw begin
Marcus 14: 32-52, 15: 1-15 en 16: 1-8
In het verhaal van een paar weken geleden zei Jezus tegen de dochter van
Jaïrus: Sta op! Deze week horen we hoe Jezus zelf sterft. Maar ook bij hem
klinkt een stem: ‘Sta op!’ Het graf is leeg. Jezus is sterker dan de dood. God
maakt een nieuw begin.

Agenda
Maart
29
Paasontbijt met
kinderen en
leerkrachten
29
12.30 uur vrij i.v.m.
Paasviering 16.00 uur
voor kinderen, ouders
en leerkrachten
in Het Kruispunt,
Brethouwerstraat 19
30
Goede Vrijdag:
alle leerlingen vrij
april
2
Tweede Paasdag:
alle leerlingen vrij

Nieuwe leerlingen:
Er zijn weer nieuwe leerlingen bij ons op school gestart. In groep 1b:
Mink Schoemaker en in groep 2a: Phileine van Klooster. We wensen Mink
en Phileine een hele fijne tijd bij ons op school!

Paasontbijt:
Op donderdagmorgen 29 maart hoeven de kinderen thuis niet te eten. Aan
het begin van de morgen gaan we met z'n allen op school ontbijten. De
kinderen van groep acht worden gekoppeld aan de kleuters. En de andere
kinderen worden in groepjes ingedeeld over de verschillende lokalen in
school. De leerlingen van groep zeven komen langs de andere lokalen
om de kinderen van hun groepje op te halen. Wilt u uw kind s.v.p. in een
plastic tas met naam meegeven: bord, beker, mes en vork? (Het wordt
namelijk niet afgewassen.)

Paasontbijt hulp:
We zijn heel blij met de mensen die zich opgegeven hebben om te helpen
bij het Paasontbijt. We zijn voorzien. De betreffende ouders krijgen deze
week nog een mail daarover van juf Sietske.

Kinderboekhandel Madelief:
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)

Kinderboekhandel Madelief heeft de boeken in de prachtige lees- en
leerrijke hal van de school mogen verzorgen. Maar wij doen meer.
Kinderboekhandel Madelief heeft een unieke webshop ontwikkeld die is
gekoppeld aan de website van de school. Deze webshop is ontstaan uit de
visie dat leesmotivering over de grenzen van de basisschool heen zou
moeten stappen; ook thuis zouden alle kinderen boeken moeten kunnen
lezen die bij hun beleving en niveau passen. Een groot voordeel is dat de
school punten spaart per transactie via de webshop. Deze punten kunnen
bij Madelief worden ingewisseld. Hierdoor spaart de school via de webshop
voor uitdagend leesonderwijs! Op de website is een duidelijk onderscheid
gemaakt van het aanbod voor de jaargroepen. Zo kunnen ouders, opa’s,
oma’s en alle bekenden die de school een warm hart toedragen op een zeer
eenvoudige manier zorgvuldig geselecteerde kinderboeken bestellen.
Overigens zijn alle titels die in Nederland leverbaar zijn te bestellen via onze
website door de zoekterm in te vullen.
De prijzen van de boeken en de leveringscondities zijn gelijk aan andere
webshops. In de linker kolom van deze Nieuwsbrief staat de link naar de
webshop. Neem snel een kijkje en bestel bij Kinderboekhandel Madelief
voor uw kind(eren) en spaar zo punten voor de school.

Juf Leonie gedetacheerd naar de IJsselgroep Eduatieve
Dienstverlening
Wanneer we het vrijdag aanstaande allen eens zijn over het contract, zal
per 1 april ( geen grapje😉) meester Arvid mij tot de zomervakantie
vervangen op donderdag en vrijdag voor groep 5a. Ik heb de kans gekregen
om, via een detacheringstraject, te kijken of werken voor de IJsselgroep
(educatieve dienstverlening) iets voor mij is. Ik zal daar trainingen geven
aan professionals.
Een hele leuke uitdaging voor mij die zich heel plotseling voordeed.
Gelukkig wilde juf Sietske ruilen van dagen, zodat meester Arvid naast zijn
werk voor groep 3a in groep 5a kan lesgeven. Hoewel ik de kinderen erg ga
missen, weet ik dat ze bij hen in hele goede handen zijn, wat het voor mij
mogelijk maakt deze stap te zetten.

TOP ochtend in groep 6A:
Na de voorjaarsvakantie zijn we in groep 6A begonnen met het thema "Het
Menselijk lichaam". Woensdag 21 maart kregen wij een gastles van dr.
Manon en presentator Elbert van het TV-programma TOP-doks (elke
zondagavond op NPO3). De ochtend werd afgesloten met een kennisquiz.
Sienna heeft gewonnen en mag daarom een dagje mee met Elbert tijdens
de opnames van het programma TOPdoks. Hoe Cool is dat!
Groeten groep 6A https://www.dalfsennet.nl/nieuws/346433/topdoks-in-cbs-de-spiegel.html

