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
mei
12
14
22
25
26
30

Bijbelrooster:
Thema: De kleur is…
Genesis 8:1-9:17
Na de watervloed wordt de aarde weer droog. Noach en alle dieren mogen
de ark weer uit. Het lijkt wel alsof ze de aarde voor het eerst weer zien. Wij
kijken deze week met ze mee naar alle mooie kleuren van de aarde.
Als teken van zijn verbond met de mensen stelt God de regenboog aan de
hemel. Het is een herinnering aan de belofte die God doet.

Geboorte:
Luizenpluizen
Moederdag
t/m 24 Kamp groep 8
Hemelvaartsdag:
alle lln. vrij
alle leerlingen vrij
schoolfotograaf
groepsfoto’s

Fleur van Berkum uit groep 1C heeft in april een zusje gekregen.
Een prachtige gebeurtenis voor de fam. van Berkum en Fleur is dan ook erg
trots op haar lieve zusje. Wij wensen de familie van Berkum heel veel geluk
met Esmé.

Voorstelling:
De voorstelling was aardig goed, alleen toen de kinderen het geld in de lucht
gooiden gingen de meeste kinderen het podium op om het geld te pakken.
Wat wel fijn was is dat er heel veel opa’s en oma’s en vaders en moeders
waren ,het was ook fijn dat het geen gedoetje was met dat de kinderen van
de hoeden op de 1e rij moesten en de kinderen van de vuilniszak kleding op
de 2e rij enzovoort. Het was erg gezellig geworden en de vaders en
moeders vonden het leuk om nog even in de klas te kijken. Maar het
belangrijkst is dat de kinderen en de ouders het heel leuk vonden.
Geschreven door Julia

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:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Oproep cateraars Wandel3Daagse 7 - 8 - 9 juni:
Wie vind het leuk om de wandelaars van De Spiegel te voorzien van ranja,
koffie en wat lekkers tijdens de Wandel3Daagse? We zijn vooral op zoek
naar mensen die langs de lange route willen staan. Voor de korte route is
het al rond. Alle benodigde info (tijdstip, plaats, boodschappen e.d.) krijg je
van ons. Reacties graag naar Jeanet Boers: jeanetenmarcel@kpnmail.nl
Denkt iedereen aan het inleveren van opgaveformulier? Dat kan nog tot en
met morgen, vrijdag 12 mei!
Geen formulier ontvangen? Dan graag een mailtje
naar: jeanetenmarcel@kpnmail.nl
Namens de AC-W3D
Maico, Gerard, Inge, Petra, Jeanet

