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Bijbelrooster:
Thema: Wie kun je vertrouwen?
1 Koningen 17: 1-24
Koning Achab vertrouwt op de god Baäl, Elia vertrouwt op de God van de
Israël. In zijn naam zegt de profeet dat er droogte zal zijn in het land. Later
vraagt Elia een weduwe om hem haar laatste eten te geven; God zal ervoor
zorgen dat zij ook genoeg heeft. Durft zij daarop te vertrouwen?

Agenda
Juni
5-7
10
13
14
17-19
18
19

Studiedag vrijdag 14 juni, leerlingen vrij:
Wandel3daagse
2e Pinksterdag
10 MG groep 1-6
Studiedag, leerlingen vrij
Fiets3daagse
10MG groep 1-6
Slag- en Softbaltoernooi
sportpark Gerner
van 15.00 - 17.00 uur

Er bereiken ons een aantal vragen of de kinderen a.s. vrijdag 7 juni vrij zijn
in verband met een studiedag. Dit klopt niet, de kinderen moeten gewoon
naar school a.s. vrijdag.
De studiedag staat gepland op vrijdag 14 juni, dan zijn alle leerlingen vrij.

Nieuwe leerling:
Deze week is er weer een nieuwe leerling ingestroomd in groep 1c; Roos
Brinksma. We wensen Roos een fijne tijd bij ons op school.

Afscheid en terugblik:
Beste ouders en leerlingen van de cbs De Spiegel,
Sommigen hebben misschien al gehoord dat ik na dit schooljaar ga stoppen
met lesgeven, in deze nieuwsbrief wil ik het graag delen met jullie allemaal.
En wanneer je stopt met iets, kijk je even terug in de tijd.....
Na 8 jaar weggeweest te zijn uit Dalfsen kwam ik in 2003 terug samen met
mijn man Henri en onze zonen Bram en Jasper. Als invalkracht kon ik al snel
aan het werk op verschillende basisscholen. In 2004 is onze zoon Guus
geboren en na mijn verlof ben ik gaan werken bij De Schakel en later met de
bovenbouw op locatie ’t Kleine Veer.
In 2011 werd ik leerkracht van de bovenschoolse plusklas en in 2014 ben ik
begonnen met mijn praktijk “Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk
Uitslag-Baarslag”.

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.

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

De eerste jaren kon ik mijn praktijk goed combineren met het lesgeven bij
cbs. De Spiegel en het begeleiden van de leerlingen in de plusklas. Inmiddels
is mijn praktijk zo gegroeid dat ik een keus moet maken en ik ben dankbaar
dat ik de luxe heb dat ik mag kiezen. Ik ga in het nieuwe schooljaar volledig
werken in mijn praktijk en ga dus afscheid nemen van jullie.
In deze nieuwsbrief wil ik jullie alvast bedanken voor de gezelligheid en het
samenwerken. Ik kijk terug op een leerzame en positieve tijd.
Bedankt voor jullie vertrouwen en ik wens jullie alle goeds. Tot ziens!
Met een vriendelijke groet,
Anouk Uitslag
Leerkracht 7/8B (wo)
Plusklasleerkracht (ma+di)
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Tien Minuten Gesprekken:
Voor de Tien Minuten Gesprekken van donderdag 13 en dinsdag 18 juni
kunt u zich nog t/m aanstaande zaterdag 8 juni inschrijven via de website
van Schoolgesprek. Meer informatie vindt u in de bijlage bij de mail over
de Tien Minuten Gesprekken van vorige week dinsdag.

Gezocht:
Wie heeft er voor de kleuters tennisrackets /badmintonrackets?

Muziek:
Op woensdag 22 mei, hebben de groepen 5 t/m 8 meegedaan aan de
muziekcarrousel van Muziekschool Pianoforte. Tijdens deze middag hebben
de leerlingen verschillende instrumenten kunnen beluisteren en kunnen
uitproberen waaronder de viool, gitaar, blokfluit, dwarsfluit en zang. De
docenten vonden het erg leuk om de les te geven en hopen dat de
leerlingen het ook leuk vonden! Is uw kind nu erg enthousiast en wil graag
een instrument verder uitproberen? In de bijlage zit een flyer voor de
muzieklessen. Tot de zomervakantie zullen er nog een paar lessen gegeven
worden, dit is een mooie gelegenheid voor uw kind om te kijken of
muziekles iets voor hem/haar is!
Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar:
info@muziekschoolpianoforte.nl en dan zullen wij contact met u opnemen!

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb:
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen.
Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt
een terugval van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie
en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin.
De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te
downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen
lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31
augustus.

