Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen

info@cbsdespiegel-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda
April:
24 Geen thuiswerk, maar
sportieve activiteiten
('Koningsspelen')
27 Koning Willem Alexander
jarig
27 april - 8 mei Meivakantie
Mei:
4 Dodenherdenking
5 Bevrijdingsdag. Zie
eventueel:
http://www.dalfsenviertvrijheid
.nl/
10 Moederdag
11 weer naar school
17 Koningin Máxima jarig
20 Leerlingen wel naar school

BIJBELROOSTER – 27 april - 8 mei
Hier woon ik. 1 Koningen 6, 7: 1-12 en 9: 1-9
Salomo bouwt een tempel voor de Heer. Het is een heilige plek, waar God
bij de mensen kan wonen. Later bouwt Salomo ook nog een paleis voor
zichzelf. Als de tempel en het paleis klaar zijn, belooft God dat hij zich in
Jeruzalem zal laten vinden.
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 er voor groep 1-2, 3-4-5 en 67-8 met een eigentijds verhaal en gespreksvragen. Start is beschikbaar als
website en geschikt voor gebruik op smartphones en tablets.
Nog twee links naar mooie liederen:
Van A tot Z, Hemelhoog 621:
https://www.youtube.com/watch?v=LltBkakvlOE&list=PLKz68inN2P1kCntFi
ldCnIlydVpFQBDY0
Hou vol, Opwekking 798:
https://www.youtube.com/watch?v=74OKWnnMEa8

Escaperoom WO II
Beste ouder(s),

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)

In deze periode staan we stil bij de Tweede Wereldoorlog. Dit belangrijke
onderwerp wordt door veel kinderen
ook interessant gevonden. In bijgaande link vindt u een gratis escaperoom
die met de hele familie/ individueel gespeeld kan worden. Uiteraard niet
verplicht, maar wel erg leuk om met elkaar te spelen.
www.deverlorenherinnering.nl
Homepage - De Verloren Herinnering
Omdat jij niet naar onze escape rooms kunt komen, komen wij naar jou!
Hoe het begint Het begint allemaal met een prachtige oude kist die jullie
vinden op de zolder van jullie nieuwe huis. Een kist vol herinneringen. Het
maakt je nieuwsgierig: wat betekenen al deze voorwerpen? Van wie was
deze kist? Kunnen jullie dat … "Homepage" verder lezen
www.deverlorenherinnering.nl
Hartelijke groet,
Diana en Anouk

Groep 8 naar Kas

Foto van de online Bingo van de groepen 4

Filmpje van de groepen 4 die een online Koningsspelendag hebben
bedacht.

https://youtu.be/_w7So8nd0IQ

Koningsspelen 2020
Hieronder een link om jullie toch allemaal een hele fijne
Koningsspelendag toe te wensen.
https://youtu.be/nV289FhH26M
https://www.youtube.com/watch?v=ECU037C4Caw

Tenslotte………
De laatste weken hebben veel gevraagd van onze kinderen, ouders
maar ook van onze leerkrachten. Samen zijn we deze weken goed
doorgekomen.
We willen u als ouders heel graag bedanken voor jullie inzet om de
kinderen te ondersteunen bij het thuiswerken en ook voor uw begrip
en medewerking in de afgelopen tijd.
Ook dank voor alle mooie berichten in de vorm van kaarten, traktaties
of andere vormen van medeleven.
Na de meivakantie wacht ons een andere uitdaging en ook die gaan we
enthousiast tegemoet met medewerking van u. We hopen u hierover
nader te informeren op vrijdag 24 april.
Alvast een hele fijne meivakantie.
Team cbs De Spiegel

