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Agenda
April
27
27

Koningsdag met
praalwagen De Spiegel
april t/m 4 mei
Meivakantie

mei
10,11 Hemelvaartsdag en vrije
vrijdag
13
Moederdag
21,22 2e Pinksterdag + vrije
dinsdag
30
Leerlingen vrij i.v.m.
staking

Bijbelrooster:
Thema 7-9 mei: Let maar op!
Handelingen 1: 1-14
Na de meivakantie onderbreken we twee weken de verhalen over Samuel,
Saul en David. Deze week horen we het verhaal van Hemelvaart. Jezus is
veertig dagen lang aan zijn leerlingen verschenen na zijn opstanding. Nu
gaat Hij naar de hemel. Hij zegent de leerlingen om de opdracht te doen die
Hij hun geeft.
Thema 14-18 mei: Jou bedoel ik!
Handelingen 1: 15-26 en Handelingen 2: 1-24
Jezus had twaalf leerlingen, door het vertrek van Judas zijn ze niet meer
compleet. Het lot valt op Mattias als nieuwe apostel. Met Pinksteren horen
we voor wie het verhaal van Jezus bedoeld is: voor iedereen. Jou bedoel ik,
en jou, en jou… Ook wij mogen ons aangesproken voelen door het verhaal
van Gods liefde.

Start van de instroomgroep:
Na de meivakantie start op maandag 7 mei een nieuwe instroomgroep in
het speellokaal. Dat wordt groep 1d met als juf Denise Hovestad. Juf Denise
werkt sinds maart al aan onze school en gaf les in groep 1b naast juf Bea.
Juf Bea en juf Denise waren samen in de groep omdat deze groep tijdelijk
iets meer leerlingen kende. Sommige leerlingen waren tijdelijk geplaatst in
groep 1b en gaan dus nu mee met juf Denise naar groep 1d. Dat is meteen
de reden dat juf Denise al in maart als leerkracht is benoemd. De kinderen
die nu mee gaan naar groep 1d kennen haar al als juf. Dit maakt het
allemaal iets minder spannend. Intussen is het speellokaal ingericht en het
belooft allemaal heel gezellig te worden. De ouders van groep 1d hebben
donderdagmorgen 25 april een kijkje kunnen nemen en ook de kinderen
hebben toen ook alvast een beetje kunnen wennen.
Deze kinderen komen samen in groep 1d:
Lieke
Roy
Baron

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)
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(Oud) Hollands project:
De groepen 3 zijn bezig geweest met het (oud) Hollands project. We hebben
een bezoek gebracht aan de Kaasboerderij en de molen. We leerden en
werkten over: tulpen, klompen, molens, bloembollenvelden,
grachtenhuisjes, Staphorster stipwerk en klederdracht, Delfts Blauw en de
beide groepen hebben een Hollandse volksdans geleerd. Een en ander was
gistermorgen te zien.
Een geslaagd project!

De kleuters sparen:
keukenrollen.
jampotten met deksel
boterbakjes
plastic bakjes ( rechthoekige van de chinees)

Gevonden voorwerpen:
Zie kleding in de mand
heel veel fiets sleutels.

