Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: Wie is de koning?
1 Samuel 10: 5-12 en 1 Samuel 10: 17-27
Na Pinksteren gaan we weer verder met de verhalen van de eerste koning
van Israël. Saul wordt koning van Israël. Hij doet misschien niet helemaal
wat je van een koning zou verwachten: hij danst met de profeten. Dit is de
koning die God heeft uitgekozen.

Agenda
Mei
17
Koningin Máxima jarig
21,22 2e Pinksterdag + vrije
dinsdag
30
Leerlingen vrij i.v.m.
staking
28 mei - 15 juni Citotoetsweken
groep 2 t/m 6
Juni
6,7,8

De Fiepbus:
Dinsdag stond de Fiepbus bij school. Het is meer dan 100 jaar geleden dat
Fiep Westendorp geboren werd. Fiep maakte de tekeningen bij de verhalen
van Annie M.G. Schmidt: Otje, Pluk van de Petteflet, Abeltje, Floddertje en
Pim en Pom. De groepen 3 en 4 mochten in de bus. Om de beurt natuurlijk.
We gingen echt een ritje maken door Dalfsen. Daarna kon je boven in de
bus kleuren en een spelletje doen - ook op de tablet. Beneden was een
doolhof met natuurlijk allemaal tekeningen van Fiep. Buiten was een hele
grote kleurplaat, ook met de bekende figuren. Het was erg leuk allemaal.
groep 3a (namens de andere groepen).

Wandeldriedaagse

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.

Lentemarkt:
Wow, wat een opkomst vanmiddag op de lentemarkt. Prachtig om te zien
hoe voor de start er druk gewerkt werd door de bovenbouw. Heel veel
verschillende ideeën om geld op te halen kwamen voorbij. Wat een
enthousiasme. Toen de onderbouw vrij was kon het feest echt beginnen en
kwam ook de zon er nog eens bij! Echt een stralende middag zo. Petje af
voor alle kinderen (en ouders) die zich hier voor in hebben gezet en hebben
geholpen met klaarzetten en opruimen.
Voor de bootvluchtelingen is € 164,31 opgehaald! Een super mooi bedrag.
Voor de schommel is ook heel veel geld binnengekomen. Daarover horen
we binnenkort vast ook meer.

Spiegel-shirts:

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

We gebruiken inmiddels al vijf jaar de mooie blauwe Spiegel-shirts.
Helaas zijn door de jaren heen niet altijd alle shirts weer teruggekomen op
school.
Wil jij ook eens onder je bed, in je kledingkast, in je tas of bij je op zolder
kijken of jij misschien ook nog een shirtje thuis hebt?
Als je er eentje vindt, wil je die dan aan je meester of juf geven?
Alvast bedankt voor het zoeken!
Groeten van de Activiteitencommissie

