Laat maar zien wie je bent!
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info@cbsdespiegel-dalfsen.nl
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Agenda
juni
22 - 26 Musical groep 8
voor de groepen
24
Spiegelboek ('rapport')
mee
juli
1

2, 3
2-4
3

Musical en afscheid
groep 8 voor ouders
in Het Kruispunt
Doordraaidagen
Corona Proof Alternatief
Kamp groep 8 in Ankum
12.30 u Zomervakantie
t/m 14 augustus

Bijbelrooster:
Thema: Komt het goed?
Ester 7: 1-10, Ester 8 en Ester 9: 1-32
Haman wordt ontmaskerd, maar de koning kan zijn wet niet ongedaan
maken. Komt het goed als de koning er een andere wet naast stelt?

Maatregelen Corona:
Als school proberen we heel consequent te zijn in het omgaan met de
maatregelen tegen Corona.
Eén van die maatregelen is de "Thuisblijfregel gezondheid leerlingen.
Hieronder het citaat dat in het protocol basisonderwijs is opgenomen:
Citaat:
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden
voor het onderwijs toe:
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten3 blijft thuis:
Neusverkoudheid.
Hoesten.
Moeilijk ademen/benauwdheid.
Tijdelijk minder ruiken en proeven.
Met name over het eerste item worden we als school regelmatig gebeld.
De zogenaamde 'snotterende' kinderen.
Als team blijft het moeilijk om daarin een beslissing te nemen als u ons
belt. We nemen altijd het zekere voor het onzekere. Als u het dus ook niet
weet wat te doen willen we u het advies geven om uw kind thuis te
houden. Zie het dag of paar dagen aan. In deze tijd zijn we heel voorzichtig
met name omdat het al weer zo lang duurt. Iedereen wil weer graag naar
het 'normale' leven en daar zit net het gevaar. Daarom bij twijfel, niet
oversteken en houd uw kind thuis.
Onlangs het RIVM bekend gemaakt dat neusverkouden kinderen tot 6 jaar
gewoon naar school kunnen komen. Dit zijn meestal de kinderen in de
groepen 1 en 2.
De school houdt zich maar gewoon aan de regel.
Als uw kind dus 6 jaar is en het zit in groep 2 dan mag het gewoon naar
school komen ook als is uw kind neusverkouden. Bij koorts blijft het
sowieso thuis.

Praalwagen:
Beste allemaal,
Ineens werd alles stopgezet……… zo ook de bouw van de Praalwagen.
We hebben nog even gedacht aan deelname aan de optocht in Oudleusen.
Maar helaas, ook daar ging een streep doorheen.

Papiercontainer :
Groep 8 naar Kasteel Rechtere

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.

Gelukkig hebben wij een plek gevonden waar de praalwagen een jaar lang
kan staan, dit is bij de familie Hulsing – Sterken. Onze dank gaat uit naar
Margreeth en Arnold.
Gerco Wennemars danken wij voor toezegging van een extra jaar als
bouwplaats. Top!

Plan voor volgend jaar; thema blijft hetzelfde en de kinderen van zowel
groep 3 als groep 4 mogen op de wagen. Dan compenseren we zo dit
verloren jaar voor de huidige kinderen van groep 3.
Het inschrijfgeld schuift door naar volgend jaar. Mocht dit een probleem
zijn, neem dan contact met ons op via ac@cbsdespiegel-dalfsen.nl
Net als u zien we uit naar de periode dat alles weer ‘normaal’ wordt.
Tot die tijd succes en sterkte gewenst!
Namens de activiteitencommissie,
Sander en Dana

