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

Agenda
juni
16
25
19-21
22
27
28

juli
4-7

groep 1 en 2 vrij
vaderdag
Fietsdriedaagse
10 min.gespr gr 1 - 6
10 min.gespr gr 1 - 6
Evaluatie- en
Planningsdag team:
alle leerlingen vrij
Zwemvierdaagse

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.

Foto’s:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Bijbelrooster:
Thema: Pak mijn hand!
Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19
Petrus gaat overal vertellen over Jezus. Dat doet hij niet alleen met
woorden: In de stad Lydda maakt hij een zieke man beter. En in Joppe
wekt hij de gestorven Tabita op. Een tijdje later wordt Petrus zelf ook
geholpen: een engel reikt hem de hand en bevrijdt hem uit de
gevangenis.

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.

Nieuwe Leerlingen:
Er zijn weer een aantal nieuwe leerlingen gestart bij ons op school:
in groep 1a is Joshua Stulp
in groep 1b Elise Sesink
in groep 1d Vanessa Scheringa, Hugo Brouwer, Sem Dijk en Willeke
Lautenbach
We wensen deze kinderen een fijne tijd bij ons op school!

Terugblik wandel3daagse:
Wat hebben we een gezellige wandel3daagse gehad!
Het was fantastisch wandelweer en we hebben weer mooie routes
gelopen.
Met 190 deelnemende leerlingen en ook nog eens 100 verschillende
ouders die meeliepen, waren alle shirts zo'n beetje op!
Ook waren er wel 50 kleuters die donderdag de kabouterroute
hebben gelopen, zij kregen een mooie pet van De Spiegel, net als alle
andere deelnemende kinderen!
Bewaar je de pet goed? Misschien kan je hem nog eens op tijdens een
ander evenement van school! Of voor volgend jaar natuurlijk!
Op de laatste avond zijn er groepsfoto's gemaakt door juf Miranda,
deze zijn te bekijken en downloaden op:
https://myalbum.com/album/6S3JmgGVmkfg
Wij willen iedereen die heeft geholpen met de catering en die heeft
meegelopen als begeleiding, heel erg bedanken!
Op naar volgend jaar!
PS denken jullie aan het inleveren van de gewassen shirts bij de
leerkracht?
Namens de AC-W3D
Maico van Zuijdam, Gerard Brouwer, Petra Lip, Inge Feijen, Jeanet
Boers

Gezocht:

Aanmelden Timmerweek Dalfsen!

Wie heeft er voor onze groep:
kleerhangers van draad?
Jampotten met deksel.
Groep 1b/2b

Door de organisaties Plaatselijk Belang, Doomijn, SMON, Kulturhus
Trefkoele+ en een paar enthousiaste ouders wordt er een Timmerweek in
Dalfsen georganiseerd. Deze vindt plaats in de eerste week van de
zomervakantie dinsdag 25 juli t/m vrijdag 28 juli, elke ochtend van 10 tot
12.30 uur.
Aanmelden?
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 25 juli t/m vrijdag 28 juli
van 10 tot 12.30 uur. Er kunnen maximaal 100 kinderen meedoen, dus geef
je snel op via info@pbdalfsen.nl<mailto:info@pbdalfsen.nl>.

Zwemkaart:
Er is op het plein een
12badenkaart gevonden van
het zwembad met nog een
boel baden tegoed. De
eigenaar kan hem afhalen in
groep 1/2a (Marlies/Gerlinde)

Staaldraadrek:
Wie heeft er voor onze kleutergang
een staaldraad rek?
Wij willen dit rek graag gebruiken om
posters op te hangen om de gang te
versieren!

