Laat maar zien wie je bent!
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Agenda

BIJBELROOSTER - 6 - 10 april
De Stille Week 'Schud me wakker!'

Als er iets verschrikkelijks gebeurt, zou je willen dat het maar een droom
was. Dat het allemaal niet echt zou zijn. De vrienden van Jezus zitten in een
nachtmerrie: Jezus wordt gevangen genomen en gaat sterven. Hier kan
niemand je uit wakker maken; of toch wel? Met Pasen vieren we het wonder
dat God Jezus wakker roept uit de dood. Jezus overwint de dood en geeft
ons leven.
Wie de verhalen op kwintessens.nl/start leest heeft gezien dat het afgelopen
dinsdag over de zalving van Jezus ging en vandaag wordt de Intocht in
Jeruzalem verteld. In onderstaand overzicht is dat verhaal op Palmzondag
gepland. Daarna volgen verhalen en liedjes om uiteindelijk bij Pasen
terecht te komen. Met de 'Startverhalen' kan dus overlap zitten. Door elke
dag een attribuut op een kruis te zetten kan men toeleven naar Pasen.

1. Palmzondag 5 april: De intocht in Jeruzalem / Matteüs 21:1-11 / takje
Lied: Hosanna hosanna, we maken een rij [Elly & Rikkert]:
https://www.youtube.com/watch?v=a1N_Kz4CmFM&t=15s
2. Ma 6 april: De zalving in Betanië / Matteüs 26: 6-16 / flesje parfum
3. Di 7 april: De Voetwassing / Johannes 13: 1-17 / handdoekje
Lied: Aan de maaltijd wordt het stil/Toon mijn liefde [Opwekking 705]:
https://www.youtube.com/watch?v=6CEXLmF_Rzg
4. Wo 8 april: Het laatste Avondmaal / Matteüs 26: 26-30 / stukje matze

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?
Groep 8 naar Kasteel Rechtere
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

5. Do 9 april: Gevangenneming, Petrus / Mat. 26:49-56, Mat.26:69-75
Attr.: haantje / Lied: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem [Opw. 614]:
https://www.youtube.com/watch?v=GIpe2z71Ug8
6. Goede Vrijdag 10 april: Jezus aan het kruis / Mat. 27:45-50 / kruisje
Waarom bleef U zo stil? [Elly & Rikkert, Hemelhoog 205]:
https://www.youtube.com/watch?v=n0EqhSrnclI
7. Stille Zaterdag 11 april: Graflegging / Mat.27:57-61 / zwart doekje
8. Zondag 12 april, 1e Paasdag: zie Paasviering volgende week/witte steen
Lied: Maria kwam bij het graf/Hij leeft [Elly & Rikkert, Hemelhoog 182]:
https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc&t=30s

Opvang
Zoals u weet is er op school de mogelijkheid tot opvang van uw kinderen en dat verloopt prettig. Wanneer één
van beide ouders een vitaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan komt u in aanmerking voor die opvang.
Nu de sluiting van de school langer duurt merken we dat het aantal kinderen voor de opvang toeneemt.
Tegelijkertijd zijn er op dit moment minder leerkrachten beschikbaar voor de opvang. Collega’s zijn
mantelzorger, hebben kinderen ziek thuis of zijn zelf niet fit. Dit betekent dat op andere collega’s vaker een
beroep moet worden gedaan. We zijn al enorm blij met uw inzet bij de ondersteuning van uw kinderen thuis
maar willen ook vragen om als het kan zoveel mogelijk zelf te zorgen voor de opvang van uw kinderen. Er blijven
omstandigheden waarin dat gewoon niet lukt. Neem dan contact op met school. We willen dan graag met u
meedenken over een oplossing.
Let op: Wij proberen ons binnen de school zoveel mogelijk te houden aan de richtlijnen en regels van het RIVM.
Wij wassen extra onze handen en proberen zoveel mogelijk afstand te houden (tijdens het werken en spelen).
Wij verzoeken alle ouders, die gebruik maken van de opvang, met klem om zich ook privé te houden aan deze
richtlijnen zodat de opvang een veilige plek blijft voor iedereen. Eén van die richtlijnen is zoveel mogelijk thuis
te blijven.
Weet u niet zeker of uw beroep valt onder de vitale beroepen? Check dan de lijst op de website van NOS:
https://nos.nl/artikel/2327202-wie-houdt-er-recht-op-kinderopvang-dit-zijn-de-vitale-beroepen.html
Tijdens de opvang op school zal zo veel mogelijk in de normale structuur ‘gewerkt’ worden. Wij houden
bijvoorbeeld voor de opvang de reguliere schooltijden per jaargroep aan. Met de kinderen van groep 3 t/m 8
wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het thuiswerk. Wij willen u dan ook vragen dit thuis-werk-pakketje mee te
geven.
Wanneer u gebruik wilt maken van opvang bij ons op school hebben wij graag dat u dit tijdig doorgeeft en
dagelijks uiterlijk vóór 13:00 uur! U kunt uw zoon/dochter voor de komende week/weken aanmelden door een
mailtje te sturen naar: Gerlinde.hartkamp@cbsdespiegel-dalfsen.nl. Wij willen u vragen de volgende gegevens
duidelijk te vermelden in uw aanmelding: naam van uw kind(eren), de jaargroep(en) en voor welke dag(en) u
gebruik wilt maken van de opvang.
Het is wellicht ook goed om te weten dat uw zoon/dochter door verschillende leerkrachten zal worden
opgevangen gedurende de week. Na aanmelding ontvangt u van juf Gerlinde een mailtje met daarin de nodige
informatie voor de volgende dag: leerkracht, lokaal etc... Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan horen wij
dat graag.

Ode aan de thuisonderwijzende en werkende ouder:
"Perfect zal het niet gaan, dus leg die lat nu niet te hoog. Wees trots op wat je doet en luister goed naar mijn
betoog: Je bent een topper en een kei, maar bovenal ook pap of mam! Dus als het soms even niet lukt, denkt dan
maar bij jezelf krijg lekker de RAMBAM!" https://youtu.be/fVGQ14RAKG0
Lieve ouders/verzorgers,
Deze ode is voor jullie! Via deze weg wij willen wij jullie ontzettend bedanken voor jullie inzet tot nu toe. We
moeten het SAMEN doen. Trek gerust aan de bel als jullie vragen en/of opmerkingen hebben. Ons werk gaat
achter de schermen immers gewoon door.
Schoolteam CBS De Spiegel

Nieuwe leerlingen:
Maandag 23 maart zijn Stef (6a) en Niels (6b) Weijtkamp bij ons op school begonnen. We beseffen ons goed dat
dit een hele rare periode is om in een nieuwe klas te starten, maar wensen hen ondanks dat een hele fijne tijd
bij ons op school. Hopelijk kunnen wij snel live kennismaken.

Een bericht voor alle kinderen van de burgemeester van Dalfsen
Beste kinderen,
Mevrouw van Lente is de burgemeester van de gemeente Dalfsen. Dit betekent dat zij eigenlijk een beetje de
baas is van heel Dalfsen. Zij vindt het heel knap dat jullie allemaal heel goed je best doen om het thuiswerk zo
goed mogelijk te doen.
Het is natuurlijk een hele rare tijd, thuis je schoolwerk doen, af en toe je meester of juf spreken op video om
met de telefoon. Je mist natuurlijk je vriendjes en vriendinnetjes op school en je mag niet op bezoek opa en
oma en ga zo nog maar even door.
De burgemeester vindt dit ook allemaal heel vervelend voor jullie en daarom heeft zij een filmpje gemaakt. Als
je op de link hieronder klikt, kun je het filmpje bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=Dnr2bT9KzH4

Kinderen genieten van techniek:

Op vrijdagmiddag verzorgt Robin de Rooy (de vader van Niels) techniek onderwijs voor de leerlingen van de
bovenbouw.
De lessen gingen over elektrotechniek en als werkstuk werd een schakeling gemaakt met knipperlichtjes.
Dit alles vond plaats voordat de school dicht ging maar het is natuurlijk heel leuk om het resultaat alsnog te
kunnen laten zien. https://youtu.be/izb4E8pX-dA

Meester Matthé heeft de afgelopen week opdrachten rond gebracht voor de kinderen van de variagroep.
Ook deze kinderen hebben genoten van de opdracht. https://youp0p=p[tu.be/a3AQy2L1p70

