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

Bijbelrooster:
Thema: Wordt vervolgd
Handelingen 1: 1-11
Veertig dagen lang na Pasen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen. Dan
gaat hij naar de hemel, maar dat betekent niet dat het verhaal is afgelopen.
Er komt een vervolg waarin zijn leerlingen een belangrijke rol zullen spelen.

Agenda
Mei
27-29 Kamp groep 8
30
Hemelvaartsdag; vrij
31
vrij
Juni
5-7
10
13
14
17-19
18

Wandel3daagse
2e Pinksterdag
10 MG groep 1-6
Studiedag, leerlingen vrij
Fiets3daagse
10MG groep 1-6

Goed om te weten wellicht….
De citotoetsperiode is inmiddels begonnen en ook volgende week maken
de leerlingen deze toetsen. Dit geldt voor de groepen 2 t/m 6.
De toetsperiode eindigt omstreeks half juni waarna de 10MG plaats vinden.

Koningsoptocht:
2 weken geleden stond er ook al wat over de optocht in de nieuwsbrief,
maar hier nog even een aanvulling.
Op zaterdag 27 april was het zover. De praalwagen van CBS de Spiegel werd
getoond aan het publiek. Wat waren wij blij verrast toen we allemaal bij
elkaar kwamen aan het dijkje. Wat zagen alle kinderen er mooi uit. Iedereen
heeft echt zijn best gedaan en dat vonden wij echt super. Het maakte het
hele plaatje af! Een echte eerste prijs waardig!!!!!
Via deze kant willen wij toch alle ouders die geholpen hebben met de bouw
van de wagen nog eens heel erg bedanken. De vaders van het bouwteam
hebben er heel wat uren inzitten. Heel erg bedankt mannen! Onze speciale
dank gaat uit naar fam. Gerco Wennemars wij hebben daar jaren met
plezier onze wagens mogen bouwen. Namens ons allen BEDANKT!
Aangezien Levi de laatste Wennemars telg is die de Spiegel gaat
verlaten.......
Brengt ons dat bij het volgende punt: heeft er iemand een mooie schuur
staan waar wij volgend jaar onze praalwagen zouden kunnen bouwen?
Heb je interesse, ideeën of tips laat het ons weten.... Het zou toch jammer
zijn als deze traditie moet stoppen....
Namens de AC,
Gerjan, Sander en Dana

Instroomgroep zoekt materialen:
We zijn voor de instroomgroep nog op zoek naar de volgende spullen.
Mocht u thuis iets van onderstaande dingen hebben liggen en het wel kwijt
willen aan groep 1c dan mag je dit naar juf Anneke of juf Froucke brengen.

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.

- Poppenkleren
- Verkleedkleren (en/of leuke accessoires)
- Een mooie pop
- Autootjes
- Duplo of lego
- Eventueel ander leuk speelgoed (in overleg?)
Alvast bedankt namens de kinderen van groep 1c.

