Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
april
9 Online Paasviering cbs
De Spiegel (zie mail)
10 Goede Vrijdag
11 Stille Zaterdag
12 Eerste Paasdag
13 Tweede Paasdag /
Bevrijding Dalfsen 1945

BIJBELROOSTER - 14 - 17 april
Wie is de baas? 1 Koningen 1: 1-37 en 3: 1-15
Koning David is oud geworden en kan niet lang meer koning blijven. Wie zal
hem opvolgen? Zijn zoon Adonia oefent alvast hoe het is om koning te zijn:
hij organiseert een feest waar zijn toekomstige onderdanen voor hem
buigen. Maar de koning beslist anders: Salomo zal hem opvolgen. Als
Salomo koning is, vraagt hij God om wijsheid zodat hij een goede koning
kan zijn.

Bovenstaand is het rooster zoals was opgesteld voor de dagopeningen in
de klas.
Op www.kwintessens.nl/start kunt u voor elke dag een nieuw verhaal
vinden om met de kinderen te lezen. Start is beschikbaar als website en
geschikt voor gebruik op smartphones en tablets.
We hopen dat u de online Paasviering van De Spiegel vanmorgen heeft
gevolgd en meebeleefd. We wensen u en jullie ondanks de ongewone
situatie heel fijne en gezegende Paasdagen toe!

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.

Nog wat mooie liederen om dit weekend samen te zingen of te
beluisteren:
De steen is weg: https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ
Jezus, Overwinnaar: https://www.youtube.com/watch?v=YJ69mTCyVX8

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Opvang
Voor alle informatie over de opvang verwijzen we u naar de nieuwsbrief
van vorige week.
Aanvragen kunt u sturen naar gerlinde.hartkamp@cbsdespiegel-dalfsen.

Paasgroet
We willen alle ouders graag bedanken voor hun inzet in de afgelopen
periode. Het zijn pittige tijden voor u als ouder om uw kinderen te
ondersteunen bij het thuiswerk en daarnaast het gezin draaiende te
houden.
Op de volgende pagina vindt u nog een mooie activiteit om samen met uw
kind(eren) te doen.
Groep 8 naar Kasteel Rechtere

We wensen u graag goede en gezegende Pasen.

