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

28

juli
4-7

De waarheid zeggen
Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18
Paulus en Barnabas gaan op reis om mensen de waarheid te zeggen:
ze vertellen overal over Jezus en de liefde van God. Onderweg komen
Paulus en Silas een slavin tegen die de toekomst kan voorspellen. De
slavin is bezeten door een geest, maar Paulus en Silas bevrijden haar.

Nieuwe Leerling:

juni
22
27
27

Bijbelrooster:

10 min.gespr gr 1 - 6
10 min.gespr gr 1 – 6
aanvang schooltijd:
9.30 u i.v.m. prikactie
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

Er is weer een nieuwe leerling gestart in groep 1b: Pim Dijk. We
wensen Pim een fijne tijd bij ons op school.

Bericht:
Het is misschien niet bij iedereen bekend maar meester Jacco ligt (nu)
nog in het ziekenhuis te Zwolle.
Hij is daar opgenomen voor een ingreep in zijn endeldarm, waarna hij
hoge koorts heeft gekregen. Sinds gisteren is er gelukkig verbetering.
Bij de ingreep is gebleken dat vanwege een diepere ingroei er nog een
operatie moet volgen.
Deze operatie kan pas plaats vinden als de huidige wond voldoende is
genezen en dat is waarschijnlijk over 10 weken.
Jacco kan dus opnieuw niet aanwezig zijn bij de start van het nieuwe
schooljaar. Een flinke domper voor hem en zijn vrouw want het leek
allemaal zo goed te gaan.
Een hart onder de riem kan hij dus goed gebruiken, daarom hierbij
zijn adres:
Jacco Kleemans
Schermerhornstraat 140
8015 AB Zwolle

Prikactie op dinsdag 27 juni:

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Donderdag 15 juni heeft u, in een aparte bijlage bij de nieuwsbrief,
een brief ontvangen van het college van bestuur.
In deze brief bent u geïnformeerd over de actie die gehouden gaat
worden op dinsdag 27 juni.
De Spiegel start dus om 09.30 uur met de lessen. We realiseren ons
dat het voor u lastig kan zijn om uw kind een uur later naar school te
brengen. Maar we voelen ons genoodzaakt een keer een grens te
trekken en hopen hierbij ook op uw solidariteit. School en ouders
staan immers beiden voor kwaliteit van onderwijs. We beginnen die
dag dus een uur later, zorgen dit eerste uur niet (!) voor opvang en
vragen u voor dit ene uur, eventueel in overleg met andere ouders,
zelf opvang te verzorgen. Op diezelfde dag (27/6) wordt er een
manifestatie gehouden in Den Haag, waarbij een petitie wordt
aangeboden aan de politiek.

Uw hulp is nodig:
Onze stem alleen is niet genoeg en de problemen zijn niet alleen van
ons maar zijn een maatschappelijk probleem. Wij vragen u om uw
stem te laten horen voor goed onderwijs. U kunt de sector steunen
door de petitie van PO-front te ondertekenen op www.pofront.nl. Dit
is landelijk inmiddels al meer dan 235.000 keer gebeurd. Elke stem
telt, dus wilt u helpen de actie breed onder de aandacht van iedereen
te brengen? Samen moeten we ons sterk maken voor de toekomst
van het onderwijs, het gaat immers om de toekomst van hele
generaties kinderen, dus ook die van u!
Met vriendelijke groet, Max Bakhuis

Afscheid:
Tijdens de laatste vergadering van dit schooljaar hebben wij met een
passend cadeau afscheid genomen van Gea Pekkeriet.
Gea heeft de afgelopen 12 jaar zeer veel gedaan als verkeersouder bij
Het Kleine Veer, De Schakel en De Spiegel.
Gea, nogmaals bedankt voor je inzet en gezelligheid!
De verkeersouders.

