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
december
22
12.30 uur
kerstvakantie t/m
5 januari 2018
januari
8
Vanaf 8.30 uur koffie
en ontmoeting in de
hal van school
8
Opening Leerrijke hal
15 - 31 Cito toetsen gr 1 t/m 7

Bijbelrooster:
Thema; Wat is wijs?
Matteüs 2: 1-23 en Matteüs 3: 1-12
In het nieuwe jaar ronden we het kerstverhaal af met het verhaal van de
wijzen in het Oosten. Als je alles weet van de sterren en ook nog ontdekt dat
er een koning geboren wordt, moet je wel erg wijs zijn. Maar toch hebben
de wijzen nog meer wijsheid nodig: De oude boeken vertellen waar het kind
precies geboren is. Zo komen de wijzen uit het oosten bij het kind terecht.
Jozef en Maria moeten vluchten omdat Herodes niet wil dat Jezus koning
wordt.
In de bovenbouw horen we alvast het verhaal van Johannes de Doper.

Opening leerrijke hal:
Na een zeer geslaagde sponsorloop, leuke acties van verschillende klassen,
de geweldige sponsoring van de JUMBO, AC en school is het nu zover:
Maandag 8 januari vindt de opening van de 1e fase van de leerrijke hal
plaats!
Dit doen we feestelijk met alle kinderen van 'CBS De Spiegel'. In de
nieuwsbrief na de vakantie en/of via de diverse 'Klasbord apps' kunt u foto's
van onze opening bekijken.

Beste ouders/verzorgers,
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.

2017 is al bijna weer voorbij. Voor iedereen weer een moment om terug te
kijken, naar mooie, spannende of verdrietige dingen. Fijn dat we als school
dan ook samen kerstfeest mogen vieren, het feest van de komst van Jezus
op aarde!
We wensen iedereen een fijne vakantie waarin iedereen lekker tot rust kan
komen, waarin we mogen genieten van de mensen om ons heen en waarin
mogen denken aan dat kleine kindje in de stal die grootste dingen heeft
gedaan!
Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst!
Een jaar waarin je weer mag laten zien wie je bent!
Namens het team CBS De Spiegel

Foto’s:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

De zandtovenaar:
Het kerstverhaal komt tot leven met prachtige zandtekeningen en de
mooiste kerstmuziek. Leuk om eventueel met uw kinderen nog eens te
bekijken! http://www.npo.nl/kerst-met-de-zandtovenaar/24-12-2014/RKK_1665307

