Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Wil je nog meer?
1 Koningen 21: 1-29 en 2 Koningen 2: 1-18
Koning Achab heeft bijna alles, maar wil toch nog meer. Door een list van
Izebel krijgt hij de wijngaard van Nabot te pakken, maar Elia spreekt hem
namens God aan op zijn gedrag. Later horen we dat Elia’s opvolger Elisa
dubbel wil delen in zijn geest. Wil hij nog meer?

Agenda
Juli
2-5
3
4
8
8
11
12

Nieuwe leerlingen:
zwemvierdaagse
uitreiking 2e rapport
musical door gr. 8
voor gr. 1-4
musical door gr. 8
voor gr. 5-7
afscheidsmiddag
en -avond groep 8
wen- en doordraaidag
vakantie vanaf 12.30 uur

Kyra Eilander en Max van Lohuizen zijn gestart in groep 1c. We wensen
Kyra en Max een fijne tijd bij ons op school.

Kanjerdag 28 juni
Op de Kanjerdag van 28 juni a.s. presenteren alle groepen van onze school
zich deze keer gezamenlijk op muzikaal gebied. We doen als school nl. mee
aan de muziekpilot van de provincie Overijssel voor muziekeducatie met
kwaliteit. Hierbij krijgen wij ondersteuning van muziekdocenten Claire en
Eberdine van Scala uit Meppel en sinds kort ook van Pianoforte, die na
schooltijd muzieklessen verzorgt in onze school. Ook het dit jaar opgerichte
schoolorkest doet mee!
Het belooft een mooi programma te worden in het thema Reizen. We
hebben gekozen voor presentaties op het plein in de verschillende bouwen
om het geheel kort en overzichtelijk te houden. Aangezien de
voorbereiding kort was door ziekte van Claire is er helaas geen presentatie
voor de ouders. Die houdt u van ons tegoed.

Agenda: Schooljaar 2019-2020:
26 aug:
6 sept:
9 sept:
10 sept:
23 sept:

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)

Start nieuwe schooljaar, 8:30 uur koffie + inloop ouders
Starfeest (avond)
Informatieavond 19:00-20:00 groep 5/6,
20:00-21:00 uur groep 1/2
Informatieavond 19:00-20:00 groep 7/8,
20:15-21:15 uur groep 3/4
Studiedag team, leerlingen vrij

