Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
mei
5

Bevrijdingsdag:
alle leerlingen vrij

Bijbelrooster:
Thema: Het is goed
Genesis 1:1-2:3 en 2:8-25
Na de 'Meivakantie' gaan we helemaal naar het begin van de Bijbel: het
verhaal van de Schepping.
Deze week lezen we twee scheppingsverhalen. God schept de aarde, alles
wat er groeit en bloeit, de sterren aan de hemel, het gewemel en gekrioel
van de dieren. En als sluitstuk maakt hij de mens.
Het is goed. Dat is het refrein van het verhaal. We gaan met de kinderen op
zoek naar hoe we dat vandaag de dag terugzien. Op zoek naar mooie,
bijzondere dingen in de wereld en de mensen om ons heen. Het is goed!

Wandeldriedaagse
Gezocht:
Wie heeft er voor ons een
"oude" gootsteenbak ,
vierkant of rond, voor ons
buitenkeukentje en een oude
kraan?
Kleutergroepen Bea

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:

Zet het alvast in de agenda: Op 7, 8 en 9 juni 2017
vindt de Wandel3Daagse plaats! Voor de jongste
liefhebbers is er ook dit jaar de kabouterroute.
Meer informatie volgt kort na de ‘mei’-vakantie.
Namens de AC - Wandel3Daagse; Maico van Zuijdam,
Gerard Brouwer, Inge Feijen, Petra Lip en Jeanet Boers

Aanmelding leerlingen
Hierbij een herinnering voor de aanmelding van uw kind(eren). Als u kind 4
jaar wordt voor 1 oktober 2018 dan verzoeken we u alvast een
aanmeldingsformulier in te vullen.
Als u mensen kent die hun kind(eren) ook willen aanmelden of interesse
hebben hun kind aan te melden bij De Spiegel, dan kunt u hen wellicht even
waarschuwen.
Als school willen we graag weten wat de instroom wordt voor het komende
schooljaar.

OPROEP VAN DE TSO!!!
Hallo allemaal,

www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

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

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

Hierbij een oproep van de tso omdat we hard op zoek zijn naar,
hoofdzakelijk, eetouders!
Als eetouder help je in de kleuterklassen van 12:10 - 12:50 uur. Je maakt er
samen met de kinderen een gezellig lunchmoment van!
We zijn met name op zoek naar eetouders op
de dinsdagen en donderdagen. Maar ook op de maandagen kunnen we nog
hulp gebruiken!!
Ook ouders die geen kinderen in de kleuterklassen hebben maar die het wel
leuk vinden om met de kleuters te eten zien we graag!
Hetzelfde geld voor opa's en oma's !!
Voor meer info of een aanmelding, kun je mailen naar : tso@cbsdespiegeldalfsen.nl
Ook kun je ons vinden in de hal van de school, alle dagen van 11:45 - 12:45
uur!
Groeten,
Wilma en Selma
TSO coördinatoren de Spiegel

