Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
April
20

21

24
27
27

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

Bijbelrooster:
Thema: Ik weet het niet
1 Samuel 9: 1 - 10: 1
Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat regeren? Het eerste
dat we van hem horen is dat hij op zoek is. Een zekere Saul zoekt ezelinnen.
Uiteindelijk komt hij bij Samuel terecht, die hem zalft als de nieuwe koning.

Kanjerboeken:
Als school hebben we een aantal kanjerboeken voor ouders/stagiaires,
waarin beschreven staat hoe deze methode werkt. Deze boeken lenen we
zo nu en dan uit aan ouders die daar graag meer van willen weten, maar
helaas zijn deze boeken nu allemaal spoorloos. Mocht u een boek in de kast
hebben liggen, zou u die dan weer mee willen nemen naar school? Alvast
bedankt!

Naar de Kaasboerderij:
In het kader van het (Oud) Hollandse project zijn de groepen 3 naar de
Kaasboerderij in Dalmsholte geweest. De kinderen mochten kaas proeven
en we hebben gezien hoe de kazen gemaakt worden: klein kaasjes en hele
grote van wel 10 kilo. Sommige kazen liggen maar eventjes te rijpen en
andere een aantal weken. Het was leuk en leerzaam.

Herinnering Koningsspelen:
Vrijdag 20 april worden de Koningsspelen weer gehouden. Het programma
van deze dag heeft u al eerder per mail ontvangen maar is als extra bijlage
van deze nieuwsbrief opnieuw toegevoegd.

Vakantierooster voor schooljaar 2018-2019:
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)

Hieronder ziet u het vakantierooster van de reguliere vakanties en vrije
dagen die op dit moment bekend zijn.
Herfstvakantie
ma 22 okt '18 t/m vr 26 okt '18
Studiedag Floreant
wo 14 nov
Kerstvakantie
ma 24 dec '18 t/m vr 4 jan '19
Voorjaarsvakantie
ma 18 feb. '19 t/m vr 22 feb - '19
Paasvakantie: goede vrijdag
vr. 19 april '19
Meivakantie
22 april t/m 3 mei
incl 2e paasdag (22-4) en koningsdag (27-4)
Hemelvaart
do 30 en vr 31 mei '19
Pinksteren
ma 10 juni '19
Zomervakantie
ma 15-7-'19 t/m vr 23-8-'19

