Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
Mei
28 mei - 15 juni Citotoetsweken
groep 2 t/m 6
Juni
6,7,8
8

Wandeldriedaagse
vanaf 17.00 u:
schoolgesprek (planning
10 MG) open voor
ouders met 3 kinderen
of meer
10
vanaf 0.00 u:
Schoolgesprek open
voor alle andere ouders
17
vanaf 23.30 u:
Schoolgesprek sluit voor
alle ouders
17
Vaderdag
18,19,20 Fietsdriedaagse
21,26 Tien-minutengesprek
groep 1 t/m 6
29
Evaluatie- en
Planningsdag: alle
leerlingen vrij

Bijbelrooster:
Thema: Jij bent mijn held
1 Samuel 18: 1-14, 1 Samuel 20 en 1 Samuel 24
David is een held. Hij heeft de reus verslagen, hij krijgt nog meer eer dan
koning Saul. Dat vindt de koning natuurlijk niet fijn. Uiteindelijk wordt hij zo
boos op David, dat hij hem wil doden. David weet aan hem te ontkomen en
krijgt zelfs de kans om Saul te verslaan. Maar dat doet hij niet; zo moet de
koning die God heeft uitgekozen niet aan de macht komen.

Nieuwe leerlingen:
De instroomgroep wordt inmiddels al weer een beetje groter en groter. 4
kinderen zijn de afgelopen weken/dagen begonnen bij ons op school. Julian
Bos, Roos Schepers, Rosanne Dekker en Rosemarijn Scheppink zijn in deze
groep gestart. We wensen Julian, Roos, Rosanne en Rosemarijn een hele
fijne tijd bij ons op school!

Nacht voor Roemenië - Slapen in een doos:
In Nederland is elk jaar de 'Nacht zonder dak': (jonge) mensen die een nacht
in een kartonnen doos slapen om geld in te zamelen voor hen die geen huis
hebben. In Dalfsen is dat a.s. zaterdag 9 juni. Men gaat die nacht in een
doos slapen om geld in te zamelen voor Casa Ana in Roemenië, waar Jorrit
en Ellen Zelle werken. Wij hebben als school een paar jaar geleden Casa Ana
als zendingsdoel gehad. Van 19.00 uur - 20.00 uur is men bezig de doos om
te toveren tot slaapplek bij de Grote Kerk, zuidzijde. In juli gaat er vanuit
Dalfsen een jongerenreis naar Casa Ana om daar te helpen in het
opvanghuis voor zigeunerkinderen. Iedereen is welkom om zaterdag te
komen kijken. In de kerk zal een collectebus staan om een bijdrage te
leveren voor Casa Ana. http://www.casa-ana.nl

Pleinwacht en eetouder TSO
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.

Het rooster van de pleinwacht is niet goed vol te krijgen op de maandagen,
dinsdagen en donderdagen.
Als u een keer met ons mee wil doen zou dit heel fijn zijn. Alle ingevulde
plekjes zijn welkom.
Ook hebben we nog een paar eetouders nodig.
De pleinwacht is van 12 uur tot 12.40 uur.
Eetouder is van 12.15 tot 12.45 uur.

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Op het volgende blad ziet u een overzicht van de data waarvoor we nog
mensen zoeken.

Het gaat om de volgende data:
PLEINWACHT
Dinsdag
Donderdag

12 juni
14 juni

2 pleinwachten
1 pleinwacht

Dinsdag
Donderdag

19 juni
21 juni

1 pleinwacht
1 pleinwacht

Maandag
Dinsdag
Donderdag

25 juni
26 juni
28 juni

1 pleinwacht
2 pleinwachten
1 pleinwacht

12 juni
14 juni
25 juni
28 juni

Groep 1b
Groep 2
Groep 2
Instroomgroep

EETOUDER
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Donderdag

Als u een datum kunt mail dan naar tso@cbsdespiegel-dalfsen.nl

Timmerweek:
DALFSEN – Ook dit jaar is er weer een Timmerweek in Dalfsen! Voor deze
tweede editie heeft de werkgroep opnieuw de handen ineengeslagen om
van deze Timmerweek in Dalfsen weer een succes te maken.
Dit jaar vindt de Timmerweek net als de eerste editie plaats in de eerste
week van de zomervakantie: dinsdag 24 juli t/m vrijdag 27 juli 2018,
dagelijks van 10 tot 12.30 uur.
Wil jij meedoen met de Timmerweek? Meld je dan voor 1 juli 2018 aan!
Vind jij het leuk om lekker bezig te zijn, iets te maken van hout en ben je
tussen de 6 en 12 jaar oud? Dan is de Timmerweek iets voor jou! In de
eerste week van de zomervakantie, van dinsdag 24 juli t/m vrijdag 27 juli
dagelijks van 10 tot 12.30 uur.
Er kunnen maximaal 150 kinderen meedoen, dus geef je snel op via
timmerweekdalfsen@hotmail.com
Wat moet je ons mailen? Je naam, leeftijd, telefoonnummer voor
noodgevallen en welke dagen je komt.
Vrijwilligers gezocht!
Ook dit jaar hebben we de hulp van vrijwilligers voor de Timmerweek weer
hard nodig! We hebben per dag ongeveer 10-15 vrijwilligers nodig om de
kinderen te begeleiden. U hoeft zelf niet te kunnen timmeren, het gaat
erom de kinderen op weg te helpen. De ervaring leert dat ze zelf heel goed
aan de slag gaan. Dus alle papa’s en mama’s, opa’s en oma’s of andere
dorpsgenoten: als u wilt helpen horen wij dat graag! Geef u op vóór 1 juli
2018 via timmerweekdalfsen@hotmail.com.

Zomer voetbaldagen 2018:
Deze zomer een aantal dagen achtereen met andere voetballers werken
aan je techniek, wie wil dat nou niet? Voetbal jij in de F-league of JO-6 t/m
JO-13. Dan is het vanaf vandaag weer mogelijk je in te schrijven voor de
zomer voetbaldagen van 2018.
Aanvallen, verdedigen en omschakelen; alles komt aan bod op de zomer
voetbaldagen 2018. Schrijf je nu in voor de zomer voetbaldagen 2018
in Dalfsen of Zwolle.
Programma
Tijdens de Voetbaldagen krijgen de deelnemers een gevarieerd programma
aangeboden, onder leiding van gediplomeerde trainers. Het programma
vindt dagelijks plaats tussen 10.00 uur en 16.00 uur en is zonder
overnachting. Onderdelen die aan bod komen zijn o.a. trainings- en
wedstrijdoefeningen, vaardigheids- en circuitvormen.
Locatie Dalfsen
Accommodatie ‘Gerner’
Haersolteweg 10
722 SE Dalfsen
Data: Maandag 27, Dinsdag 28 en Woensdag 29 augustus 2018
Meer informatie: www.projectsports.nl

