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
20
Kerstviering in
Het Kruispunt, 18.30 uur
Lln 12.30 vrij
21
12.30 uur kerstvakantie
t/m 4 januari

Bijbelrooster:
Thema: Wie wijst jou de weg?
Matteüs 2: 1-23
Wijze mannen uit het Oosten gaan naar Jeruzalem, ze zoeken de
pasgeboren koning. Een ster wijst hen de weg en de profeet Micha vertelde
al eeuwen eerder waar de Messias geboren zou worden, namelijk in
Betlehem. Later gaan ook Jozef en Maria op weg. Een engel vertelt Jozef in
zijn droom waar ze naartoe kunnen gaan.

Nieuwe leerling:
Groep 1 heeft vorige week een nieuwe leerling erbij gekregen: Benthe
Hummel. We wensen Benthe een hele fijne tijd bij ons op school.

Januari
7
8.30 uur
Nieuwjaarskoffie (thee)
op De Spiegel
14
Studiedag: alle lln vrij
22
Studiemiddag: alle
lln vrij vanaf 12.00 uur

Kerst met CBS De Spiegel:
Zoals u heeft kunnen lezen wordt het kerstfeest gehouden op
donderdagavond 20 december.
In verband hiermee zijn de kinderen op donderdagmiddag vrij vanaf 12.30
uur. Het kerstfeest zien we als reguliere lestijd dat we op de avond hebben
gepland in plaats van de middag.
We verwachten dus alle kinderen op het kerstfeest.
Als u als ouder verhinderd bent om te komen, kunt u er misschien voor
zorgen dat uw kind met een ander kind en zijn/haar ouders meegaat.

Zending:
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 de klassen wordt elke maandag nog steeds trouw gespaard voor ons
goede doel: watertanks voor scholen in Kenia via Stichting Red een Kind.
De afgelopen maanden hebben we met de klassen al zo'n 20 watertanks
gespaard. Geweldig! Allemaal hartelijk bedankt voor jullie bijdrage.
In januari komt de stichting ons op school iets vertellen over dit project.
Naast onze bijdragen heeft Petra Lip (moeder van 3 kinderen bij ons op
school) de 'lieve-dingen-adventskalender' verkocht en heeft daarmee een
fantastisch sponsorbedrag weten binnen te halen. Hoeveel het is....dat
maken we bekend op de dag dat Red een Kind bij ons op school komt.
Hopelijk sparen we de komende maanden weer goed door voor dit mooie
goede doel!

