Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Op zijn kop
Ester 5: 1-14 en Ester 6: 1-14
Haman en koning Ahasveros komen eten bij koningin Ester. Haman is erg
trots, maar ook nog steeds verongelijkt omdat Mordechai niet voor hem
buigt. Als de koning hem vraagt hoe hij iemand eer kan bewijzen, denkt
Haman dat het over hemzelf gaat. Maar het loopt net even anders…

Agenda
Juni

Op reis:

oudergesprekken
in overleg met de leerkracht

Al jaren is het een grote wens van mij om een paar maanden op reis te
gaan en afgelopen december heb ik de knoop doorgehakt! Ontzettend leuk
natuurlijk, maar dit betekent ook dat ik mijn fijne plekje op de Spiegel
volgend jaar helaas ga loslaten. Mijn oorspronkelijke plan was om in
augustus te starten met mijn reis. Na mijn terugkomst wilde ik de rest van
het schooljaar invallen op verschillende scholen om ook qua onderwijs mijn
horizon te verbreden. Ik moet helaas door de corona-crisis mijn plannen
een tijdje gaan uitstellen, maar ik hoop alsnog dat ik komend schooljaar
mijn reis kan gaan maken. Vanaf september ga ik eerst een tijdje invallen
totdat het goed én veilig voelt om met mijn reis te starten. Waar ik het
schooljaar ‘21-‘22 weer start laat ik bewust nog even open, misschien op
een nieuwe school, maar wie weet ook weer terug op de Spiegel. Ik neem
daarom ook nog geen afscheid dit jaar.
Met vriendelijke groet,
Froucke Hoekstra

Volledige klassen, volledige dagen:
Deze week mochten we dan eindelijk weer met de hele klas tegelijk naar
school, voor veel kinderen een fijne en spannende tijd weer. Even wennen
aan de volle klassen, het geluid en de langere dagen, maar ook super fijn
om je klasgenoten weer te zien. Met het opstarten van de complete
klassen werken we ondertussen ook weer toe naar het afronden van dit
jaar, want dat komst steeds dichterbij.
Wat een bijzonder jaar hebben we er op zitten samen, thuiswerken, halve
klassen en halve dagen, maar nu gelukkig weer ‘gewoon’ naar school. Het is
goed om te zien dat veel kinderen thuis flink hebben doorgewerkt en
daardoor mooie vooruitgangen hebben geboekt. Nogmaals bedankt voor
jullie inzet thuis!

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?
Groep 8 naar Kasteel Rechtere
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Verhuizen:
Groep 6a en 6b verhuizen vrijdag naar de BuitenSpiegel
Vanwege de huidige regels en afspraken rondom Corona is er voor gekozen
om met de groepen 6 vanaf maandag 15 juni te starten op de
BuitenSpiegel.
Hiermee wordt ruimte gemaakt op de hoofdlocatie voor de leerlingen en
leerkrachten van groep 8. Zij repeteren deze laatste weken op de
hoofdlocatie voor de musical en willen graag voor alle groepen optreden.
Dit betekent dat vrijdagmiddag 12 juni alle spullen verhuizen naar de
BuitenSpiegel te Ankum. Er zijn inmiddels hulptroepen , waarvoor dank!

