Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
juni
5,6,7 i.v.m. Pinksteren
alle leerlingen vrij
7,8,9 wandeldriedaagse
9
groep 7/8 naar
Westerbork
16
groep 1 en 2 vrij

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.

Bijbelrooster:
Thema: Niet te stoppen
Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 1726
Petrus en Johannes hebben een verlamde man beter gemaakt en ze
vertellen bijzondere verhalen over God. Heel veel mensen komen
naar ze luisteren. Maar de priesters en de tempelwacht vinden het
niet goed. Zij willen dat Petrus en Johannes stoppen met hun werk en
laten ze gevangen zetten. Zou hun verhaal daarmee afgelopen zijn?
12 - 16 juni 2017:
Nu zie ik het! Handelingen 5: 27-42, 8: 26-9: 9
De apostelen moeten voor de rechtbank verschijnen. De leden van de
rechtbank zijn boos op hen, maar een van hen zegt tegen de anderen:
‘Als het mensenwerk is wat ze doen, gaat het vanzelf over. En als het
Gods werk is kun je het niet stoppen.’ Zou hij zien wie de apostelen
echt zijn?
Later gaat Saulus achter de christenen aan. Maar op de weg naar
Damascus ziet hij plotseling het licht: Jezus roept hem. Zo verandert
Saulus de vervolger in Paulus de verkondiger.

Extra dag vrij groep 1/2:
In verband met een extra vergadering van de
onderbouwleerkrachten zijn de kinderen van groep 1 en 2 op vrijdag
16 juni VRIJ.

Slippers in groep 1/2:
Voor de veiligheid van uw kind vinden wij het fijn dat uw kind stevige
schoenen draagt. Dus liever geen dunne teenslippers.

10 MG op donderdag 22 en dinsdag 27 juni:
Foto’s:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

Op deze data is er voor groep 1 t/m 6 weer gelegenheid om gebruik te
maken van het 10 MinutenGesprek. U kunt zich aanmelden vanaf zondag 4
juni 00.00 uur via de site www.schoolgesprek.nl. In de meegestuurde bijlage
vindt u een handleiding hoe u kunt inloggen.

De zomer komt er aan!:

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Nog even en dan is het echt zomer, de temperaturen van de laatste
dagen zijn al geweldig. Om de school ook in zomerse sferen te
brengen zijn wij eigenlijk nog op zoek naar zomerse attributen:
parasol, luchtbed, strandlaken, oude zwemkleding, strandballen of
andere opblaasbare figuren en ga zo maar door..... Heb je nog iets op
zolder liggen of iets wat we wel even een poosje mogen lenen laat het
dan weten op d.kamphuis@sallandxs.net.

Uitnodiging ouders van de groepen 1-2:
Komende weken starten alle kleutergroepen met een nieuw thema.
Dit keer staat in alle vier de kleutergroepen hetzelfde thema
centraal nl: RUPSEN en VLINDERS.
Het is een onderwerp dat de kinderen erg aanspreekt en we zullen
dan ook enige tijd over dit onderwerp werken.
Graag nodigen de kleuters en hun leerkrachten alle ouders van de
kleutergroepen alvast uit op vrijdag 30 juni om 11.45 uur op school te
komen. Jullie kunnen dan genieten van een kort muzikaal optreden en
een tentoonstelling in alle vier de kleutergroepen.
Komt dat zien en horen en reserveer dit tijdstip alvast in de agenda.

De witte pet op met de wandel3daagse!:
We zijn een kanjerschool en dat willen we tijdens de wandel3daagse
ook laten zien. We houden de sfeer natuurlijk gezellig, helpen elkaar
en luisteren naar elkaar, maar we gaan er ook als kanjers uitzien! Alle
kinderen die meelopen krijgen een witte pet met blauw logo van de
spiegel. Deze wordt uitgedeeld op de eerste avond van de
wandel3daagse en mag je na afloop van de 3 dagen houden. Ook voor
de kinderen die op donderdag 8 juni de kabouterroute lopen is er een
pet. Deze wordt uitgedeeld op de avond zelf, als we verzamelen bij de
Kiddybe.
We wensen iedereen een sportieve wandel3daagse toe. Zet ‘m op
kanjers!
De activiteitencommissie

Heelys, wheelies Shoes:
Wel op het plein maar niet in school! Mocht uw kind met
heelys/wheelies naar school komen zorgt u dan voor een extra paar
schoenen voor in school?

Vechtdal Week van de Amateurkunst:
Programma 2 juni
16.30 uur: voorstelling ‘Dromenbouwers’ door KIDEO
in theater de Stoomfabriek
KIDEO betekent Kinderen Integratie Dalfsen en Omgeving. Een aantal
kinderen uit groep 1, 4 en 5 van onze school heeft in de afgelopen
weken, samen met kinderen van andere scholen, hard gerepeteerd
om een spetterende uitvoering in een echt theater voor het voetlicht
te brengen.
KOMT DAT ZIEN! Iedereen is welkom om naar het resultaat te komen
kijken.

