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
april
14
17
19
21

24
27

Goede Vrijdag:
alle leerlingen vrij
2e Paasdag:
alle leerlingen vrij
Route 8 eindtoets gr 8
Koningsontbijt gr 1 - 8
Koningsspelen gr 1 - 4
Sportdag gr 5 - 8
t/m 28 april
'Mei'vakantie
Koningsdag met
optocht (Praalwagen
De Spiegel)

Bijbelrooster:
Thema: Dichtbij
Lucas 24:13-49
Twee mensen gaan van Jeruzalem terug naar Emmaüs. Teleurgesteld.
Jezus zelf komt naar hen toe en loopt met hen mee, al zien ze het zelf
nog niet. In het tweede verhaal verschijnt Jezus in de kring van zijn
leerlingen. Hij komt heel dichtbij: ‘Kijk naar mijn handen en mijn
voeten…’ Hij eet een stuk vis, zó concreet is hij onder hen aanwezig.
Jezus is werkelijk opgestaan uit de dood!
We wensen iedereen hele goede paasdagen toe!

Verdwenen kleuter jas:
Onlangs is op een vrijdag de jas van Luca Feijen op het schoolplein
blijven liggen en spoorloos verdwenen.
Heeft iemand per ongeluk een verkeerde jas mee naar huis genomen?
U kunt de jas inleveren in groep 1-2 C .

Naar de manege:
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:

Afgelopen maandag mochten we naar Manege Gerner om kennis te
maken met het paard. Groep 3a ging op de fiets en groep 3b ging met
auto's. Bij de manege gingen we in groepjes. We kregen een
rondleiding langs het voer en de wei. Er stonden heel grote balen voer
opgestapeld. We mochten een paard borstelen en ook een paard
leiden. En we mochten allemaal om de beurt echt op een paard zitten
en er een rondje mee rijden. Hij ging ook in galop! De paarden waren
super lief en rustig. Het hondje was wat minder leuk: die zou gaan
bijten als je hem ging aaien. Dus daar bleven we uit de buurt. Het was
een hele leuke les en we willen er best nog een keer naar toe. groep
3a en 3b.

www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

Gezocht:
Iets voor de nieuwsbrief?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)
LET OP:
dit emailadres is gewijzigd!

Loomelastiekjes, het lijkt wel weer een rage te worden, want in
meerdere klassen zie je ze er al weer mee lopen ;) . In groep 3 worden
de vingers inmiddels ook goed getraind en wordt de bak met
elastiekjes steeds leger. Dus….. heb je nog loomelastiekjes liggen,
maar doe je er niks mee…..
Jullie weten wie je er wel blij mee kan maken. Groeten groep 3b

Schoolvoetbal
Groep 8 had 5 april schoolvoetbal.
De meiden hadden het heel goed gedaan!
Ze hadden niks verloren!
Doordat ze niks hadden verloren, stonden ze 1e van poule A.
Ze moesten de finale spelen tegen Heidepark op 7 april.
Het was een spannende finale.
Heidepark had in de laatste 10 minuten 2 goals gemaakt.
De eindstand was uiteindelijk 0-2 voor Heidepark.
De jongens hadden het ook heel goed gedaan!
Ze zaten in een poule met sterke tegenstanders.

