Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
April
12

Koningsspelen:
sport- en speldag
12
Groep 1 t/m 4 vrij
om 12.30 uur
18
Paasviering in de klas.
Les tot 14.15 uur.
19 april - 3 mei
Meivakantie

Bijbelrooster:
Thema: Jezus leeft!
Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23
Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is
overwonnen, Jezus leeft! Dat vieren we met Pasen!

Koningsspelen:
Ook dit jaar doet De Spiegel weer mee aan de Koningsspelen die gehouden
worden op vrijdag 12 april.
Als school doen we niet mee aan het Koningsontbijt. De ervaringen laten
zien dat dit een hele krappe planning vraagt.
Zoals andere jaren begint de Koningsspelen dag met het hijsen van de vlag
voor de school en het zingen van het Wilhelmus.
Daarna is er het Koningsspelen lied en dans. Dit jaar is de titel: Pasapas.
Vanaf 9.30 worden de groepen 5 t/m 8 verwacht op het sportpark Gerner
waar de opening plaats vindt van de Koningsspelen.
Voor de groepen 1 t/m 4 zijn er na de opening op het schoolplein rondom
de school allerlei spel- en sportactiviteiten.
Het programma voor de groepen 1 t/m 4 duurt tot 12.30. Dit betekent dat
de groepen 4 dus om 12.30 vrij zijn van school.
Voor de groepen 5 t/m 8 loopt het programma door tot 15.00 u.
De ouders van de kinderen in de groepen 1 t/m 3 verzocht om de fietsen
van de kinderen en van uzelf op het grasveld voor de school te zetten.
Uiteraard bent u bij alle activiteiten van harte welkom te beginnen bij de
opening op school om 8.30 u.

Boekentafel:
I. v. m. het opruimen van onze boekenkast hebben wij volgende week een
boekentafel in de kleutergang staan waar u tussen kunt kijken of er nog iets
voor u thuis bij zit. U mag daarvoor een kleine bijdrage in onze
zendingsspaarpot doen.
Na volgende week gaan de boeken naar de kringloopwinkel.

W3D:
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)

Beste ouders en kinderen,
Op woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 juni 2019 loopt CBS De Spiegel
weer mee met de wandel-drie-daagse. Het lijkt nog ver weg, maar voor je
het weet is het zover. Daarom kunnen jullie binnenkort alweer het
opgaveformulier voor de W3D verwachten.
Lopen jullie allemaal weer mee?
Met sportieve groet,
De Activiteiten Commissie

