Laat maar zien wie je bent!

C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
info@cbsdespiegel-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda
juli
4-7
12
18
20
20,21
21

Zwemvierdaagse
uitreiking rapport
afscheidsavond gr 8
wennen nieuwe groep
gr. 1 t/m 3
doordraaidagen gr 4- 8
12.30 uur zomervakantie
t/m 1 september

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: Een lied maakt alles anders
Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20
Paulus en Silas hebben een slavin genezen die de toekomst voorspelde. De
bazen van de slavin zijn daar niet blij mee; ze zorgen ervoor dat de beide
mannen gevangen worden gezet. In de gevangenis zingen ze lofliederen
voor de Heer. Plotseling schieten de boeien los en gaan de deuren open.

Indeling nieuwe groepen cursusjaar 2017-2018:
Omstreeks deze tijd ontvangt u van ons de formatie voor het volgend
cursusjaar. Als team zijn we nog heel druk bezig met de leerlingenindeling
om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Dat kost dit jaar extra veel tijd mede
omdat gekozen is voor een andere organisatie en indeling van de groepen 1
en 2.
Het uitgangspunt is dat niet langer gewerkt gaat worden combinatiegroepen
0-1-2 maar met groepen 0-1 en/of combi 1-2 en/of enkele groepen 1 en 2.
We merken dat het een steeds grotere klus is om in de combi 0-1-2 te
zorgen voor een goede afstemming van onderwijsbehoefte voor de
individuele kinderen. De leerkrachten hebben steeds weer te maken met
behoorlijke verschillen in ontwikkeling net name bij net ingestroomde
leerlingen in relatie tot leerlingen die soms 2,5 tot 3 jaar in de
kleutergroepen zitten.
We hebben daarom gekozen voor een andere organisatie van de
kleutergroepen die ook consequenties heeft voor de leerlingenindeling.
Naast bovenstaande hebben we te maken met nogal wat vacatures van
leerkrachten i.v.m. ziektevervanging, zwangerschapsverlof en een reguliere
vacature.
Het is dus formatie technisch een wat complex jaar maar de laatste stukjes
van de puzzel liggen bijna op hun plaats.
Het is de bedoeling dat u de leerling- en leerkrachtindeling maandag 10 juli
per email ontvangt. Om u alvast iets te informeren over de groepsindeling
willen we u graag het volgende bekend maken.
In cursusjaar 17-18 gaan we werken met 14 groepen. Dat is één groep meer
dan afgelopen cursusjaar. Dit alles heeft te maken met de groei van het
aantal leerlingen.
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar werken we met de volgend
groepen:
Groep 1a
Groep 1b
Groep 1-2
(combi)
Groep 2

Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a

Groep 5a
Groep 5b/6b
Groep 6a

Groep 4b

Groep 7a

Groep 7b/8b
Groep 8a

Met de hele klas naar Lindenberg!
We zaten in de klas rustig te werken en toen zei meester:¨Ik heb naar jullie
ouders een mail gestuurd daar stond op: Top secret. Daar in stond of jullie
allemaal dinsdag konden om naar het wereld restaurant in Ommen te gaan!
Ik stond bijna te springen! Die dinsdag (13 juni) moesten we ongeveer om
half 5 te verzamelen op de parkeerplaats bij school. Vanaf daar reden we in
verschillende auto´s naar De Lindenberg. Toen we er waren wachten wij
buiten terwijl meester alvast ging betalen, toen we binnen waren zij
iedereen: ‘wooooo!’ Het zag er allemaal super lekker uit, je kon zelfs
wokken! Er waren zelfs 2 chocolade-fonteinen 1 was puur en de 2e was wit!
Toen we aan de tafels zaten gingen we er bijna gelijk weer af om eten te
halen. Ik pakte kibbeling, komkommertjes, frikadelletje en heel veel ananas
dat is echt super lekker! Toen ik dat allemaal op had pakte ik Sisi. Daarna
pakte ik een prikkertje en daar deed ik aardbijen aan en deed het stokje
onder de chocoladefontein het was echt super lekker! Toen ging ik naar
buiten er was een schommel,een wip-wap en een glijbaan met klimrek dat
vond ik ook super leuk. Ik ging weer naar binnen en haalde een slush puppy
en die ging ik buiten op het klimrek opeten. Toen ik die op had waren er al
meer kinderen op het klimrek en toen gingen we tikkertje spelen. Toen ik
weer binnen was deed ik nog een lange-vinger onder de chocoladefontein
en at ik nog wat cakejes. Toen ik me helemaal had volgepropt ging ik nog
heel even buiten spelen en toen moesten we alweer gaan. Het was echt
super leuk. Meesters dank jullie wel!
Groetjes, Julia Brouwer

Sparen voor de Voedselbank Dalfsen:
Afgelopen schooljaar hebben alle groepen wekelijks geld ingezameld voor
de Voedselbank in Dalfsen. Elke groep had een spaarkaart waarop 25
kruisjes gezet konden worden, elk kruisje is €1, bij €25 heeft de klas een vol
boodschappenkrat gespaard. En wat is er veel geld bij de Voedselbank

€1508

terecht gekomen:
is er tot nu toe overgemaakt. Allemaal hartelijk
bedankt!!
Om dit project af te sluiten willen we de Voedselbank graag nog blij maken
met producten. Daarom verzamelen we in de op een na laatste week van
het schooljaar (10-14 juli) echte volle boodschappenkratten. Iedereen mag
wat meenemen van thuis (wie weet staat er iets al heel lang en gebruik je
het niet) of wat kopen bij de supermarkt en in de kratten doen die bij elke
ingang staan. De enige eis is dat het houdbare producten moeten zijn. De
keuze is dus aan jullie wat jullie zouden willen geven. De Voedselbank is met
alles blij! We hopen op jullie medewerking, zodat we de Voedselbank in
Dalfsen naast het bovengenoemde geldbedrag ook een mooi aantal volle
kratten kunnen doneren.

