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
21
26
26-29
29

Juli
4-6

10 MG 1 t/m 6
10 MG 1 t/m 6
Zwemvierdaagse
Evaluatie- en
Planningsdag: alle
leerlingen vrij
Groep 8 op kamp

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)

Bijbelrooster:
Thema: Een lied voor jou
Psalm 23, 84 en 121
David was niet alleen koning, hij zong ook veel liederen voor God. De tekst
van die liederen is nog bekend: ze staan in het Bijbelboek Psalmen. In deze
week lezen en zingen we Psalm: 23, Psalm 84 en Psalm 121. Over hoe God
voor mensen zorgt zoals een herder voor zijn schapen, over in het huis van
God zijn en dat God je altijd helpt en wil beschermen.

Update “De Spiegel 2.0”.
Zoals inmiddels wel bekend wordt met ingang van het nieuwe schooljaar
het gebouw van de Carrousel in gebruik genomen door De Spiegel.
De naam “De Spiegel 2.0” is nog een ‘werknaam’.
We zijn nog op zoek naar een definitieve naam waarin ook onze naam “De
Spiegel” voorkomt.
Logistiek is het een behoorlijke uitdaging alles rond te krijgen. Onze ambitie
is nog steeds dat de ‘doordraai dagen’ op 19 en 20 juli voor de betreffende
groepen in het gebouw van de Carrousel plaats vinden.
Zoals het nu lijkt gaat dat lukken.
In eerste instantie gaan we 3 lokalen in gebruik nemen. Die lokalen worden
in een frisse witte kleur gesausd. Daarna worden de vloeren van een nieuwe
waslaag voorzien. Dit betekent dat in de laatste schoolweek de verhuizing
plaats vindt van het meubilair en alle andere materialen.
Het op kleur brengen van de andere ruimtes vergt wat meer tijd omdat het
momenteel heel druk is bij de schilderbedrijven. Dit gebeurt waarschijnlijk
in de zomervakantie of daarna. Inmiddels heeft de gemeente al gezorgd
voor het maaien van het gras rondom het gebouw.
Zo werken we voortvarend verder aan een succesvolle start van het nieuwe
schooljaar.

Formatie ’18-‘19
In deze tijd van het jaar zijn we druk bezig met een zo goed mogelijke
verdeling van de leerlingen over de groepen van volgend jaar.
De bedoeling is dat maandag 2 juli de formatie en groepsindeling verstuurd
wordt naar alle ouders.
Vanavond (donderdag 21 juni) en dinsdag 26 juni zijn er de 10MG. De
leerkrachten zullen u dan nog niet kunnen informeren over de formatie van
volgend schooljaar.

