Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
April
13
18
20

21

27
27

finale schoolvoetbal
18.00 uur
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
groep 1 t/m 4
Sportdag groep 5 t/m 8
10-12 u welkomstfeestje
voor Fenne (dochter juf
Marlies)
Koningsdag met
praalwagen De Spiegel
april t/m 4 mei
Meivakantie

Bijbelrooster:
Thema: Weet wat je doet!
1 Samuel 5, 1 Samuel 6: 1-18 en 1 Samuel 8: 1-22
De Filistijnen hebben de ark van het verbond meegenomen. Ze ontdekken
dat het een bijzonder voorwerp is: Overal waar die ark wordt neergezet,
gebeuren vreemde dingen. Een beeld valt om, mensen worden ziek… Die
ark moet maar gauw weer terug, bedenken ze.
Als Samuel oud geworden is, vraagt het volk Israël hem om een koning aan
te wijzen. ‘Weet wat je doet’, zegt Samuel. ‘Niet alle koningen zorgen goed
voor hun volk.’ Maar het volk wil het toch.

Nieuwe leerlingen:
We kunnen weer een nieuw gezin bij ons op school verwelkomen; de
familie Siero. Reno zit in groep 2a, Jayden in groep 3b en Kyan in groep 5a.
We wensen Reno, Jayden en Kyan een fijne tijd bij ons op school.

Geboorte:
Bij de familie Bredewold is een dochter geboren. Alana Jane is het zusje van
Chamali (groep 3b) en Royce (thuis). We wensen Dennis, Ishanka, Chamali
en Royce een mooie tijd toe met dit prachtige wonder.

Koningsoptocht:
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.

Help help help; Het is bijna zover Koninsdag! De wagen begint al mooie
vormen te vertonen maar er moeten nog vrolijke kleuren op, lijkt het jou
nog leuk om te helpen schilderen?
Mail dan even naar d.kamphuis@sallandxs.net of app naar Dana 06-295-12511. Samen kunnen we er echt wat moois van maken!
Ook zoeken we nog mensen voor het schminken op vrijdag 27 april. Het is
niet moeilijk, maar wel leuk als de kinderen wat kleur op hun toet hebben.
Wil jij ons helpen dan kun je ook mailen naar d.kamphuis@sallandxs.net of
appen naar Dana 06-295-12-511.
Bij elk kind is de 1e voorkeur qua groep gegeven. Dus de circuskledij kan uit
de kast! Voor vragen kan je bij Dana (kleding/ groepen), of de leerkracht
(groepen) terecht.

Wandel-drie-daagse:

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Beste ouders en kinderen,
Op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 juni 2018 loopt c.b.s. 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

