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
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
April
3

Schoolvoetbaltoernooi

Bijbelrooster:
Moet het echt?
Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30
Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal worden gedood
en weer opstaan. Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en
wast de voeten van zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de
voeten van zijn leerlingen wast? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij
Hem wilt horen, moet je worden zoals Hij.

Bericht van overlijden:
Telkens als je denkt
‘t gaat niet meer
Schijnt er een Lichtstraal
keer op keer
Die de kracht en de moed geven
om verder te leven
Stil werden wij toen we zaterdag het bericht kregen van het overlijden van

Rita Wennemars-Bekedam
echtgenote van Gerco Wennemars en moeder van Maik, Daan en Levi
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe om dit verdriet te kunnen
dragen.
Team, ouders en kinderen van cbs De Spiegel
Dalfsen, 16 maart 2019

Schoolorkest:

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)

Afgelopen zondag, in de gezinsdienst, had het schoolorkest haar debuut.
We hadden twee keer met elkaar gerepeteerd en de kinderen hadden er zin
in. Sommige kinderen hebben al jaren les, anderen nog maar een half jaar.
Er was muziek voor elk niveau geschreven.
We gaan nu plannen maken met welke projecten het schoolorkest (of een
deel ervan) kan aansluiten. Mocht je nu ook enthousiast zijn en mee willen
spelen met een project, stuur dan een mailtje naar
anouk.uitslag@cbsdespiegel-dalfsen.nl . Dan nemen we je op in de lijst en
krijg je een uitnodiging voor het volgende project.
Groet, Anouk Uitslag en Petra Lip

Bezoek Kaasboerderij en Rosengaerde:
De groepen 3 hebben in het kader van (oud) Hollandse schatten een bezoek
gebracht aan Kaasboerderij Heileuver. Daar konden we zien hoe kaas wordt
gemaakt en hoe het rijpt. Verschillende kaassmaken hebben we geproefd.
In Rosengaerde hebben we gymnastiek en spelletjes gedaan met de
ouderen. Een andere groep van de klas heeft geschilderd terwijl de ouderen
ook aan het tekenen en kleuren waren.
Leerzame uitstapjes!

