Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster
thema: Jona, de profeet die geen zin had
Jona 1 - 4
De profeet Jona moet op weg om in Ninevé te gaan vertellen dat het zo
niet langer kan. Dat is Jona niet van plan. Hij vlucht weg van de Heer, wordt
overboord gegooid en opgeslokt door walvis, en gaat uiteindelijk toch naar
Ninevé. Daar hebben zijn woorden andere gevolgen dan hij dacht.

Agenda
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

Geboorte
Dinsdag 23 juni zijn Anouk en Douwe Slot geboren, broertje en zusje van
Kirsten (4 b) en Robin (2b). Langs deze weg feliciteren wij Jascha en Gerwin
met deze prachtige tweeling! Veel geluk met jullie zoon en dochter,
broertje en zusje!
Iedereen mag het nu horen
de tweeling is geboren
Kirsten en Robin zijn super blij
want ze hebben er een zusje én een broertje bij!

Luizen pluizen

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
8 naar Kasteel
Rechtere
(digitaalGroep
bestand
aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Beste (nieuwe) ouders,
Wat fijn dat er zich al zoveel ouders hebben opgegeven om ook volgend
jaar weer te willen gaan luizenpluizen; daar zijn wij blij mee! Natuurlijk
weten wij vanwege de ontwikkelingen op het gebied van de Coronacrisis
nog niet of het luizenpluizen volgend schooljaar door kan gaan zoals wij dat
gewend zijn. Toch zoeken wij vast per klas een vaste groep van 3 tot 5
ouders die willen luizenpluizen in de groep van zijn/haar kind.
Het luizenpluizen gebeurt in de eerste twee weken na elke vakantie. Je
controleert alleen de groep waar je eigen kind in zit en het tijdstip en de
ruimte wordt door de luizenouders zelf in overleg met de leerkracht
bepaald. Elk groepje luizenouders heeft een vast contactpersoon om de
communicatie met ons en de leerkracht te vereenvoudigen. Geef je op, het
is leuk! In een relatief korte tijd leer je alle kinderen uit de groep van je
kind kennen en je doet de klas en de school een groot plezier! Voor meer
informatie kun je altijd even mailen, dan leggen we graag alles uit.
Wil je ook luizenouder worden, dan kun je je opgeven via Joyce of Nancy
Joyce: joyceoortmarssen@hotmail.com
Nancy: hermennancy@hotmail.com
Graag tot volgend schooljaar en vast een fijne vakantie gewenst!
Hartelijke groet,
Nancy Satter en Joyce Nap-Van Oortmarssen

Stichting Jarige Job
Er wordt door een heel aantal kinderen druk doorgespaard voor stichting
jarige Job, ondanks deze gekke tijd. Wat fijn dat we nu weer €545 konden
overmaken voor kinderen waar een verjaardag niet echt heel feestelijk kan
worden gevierd omdat er geen geld is. Afgelopen maanden hebben de
meesten van ons wel ervaren hoe jammer het is als je je verjaardag niet
gewoon kan vieren zoals je graag zou willen. Mooi om juist dan te
bedenken dat we voor anderen verschil kunnen maken door af en toe wat
geld mee te brengen voor dit goede doel.

Vakantie lezen voor groep 3 en 4
Ga mee op reis!
Deze zomer is de Bibliotheek jouw reisleider. Met de thuiseditie van Vakantielezen beleef je samen de
leukste avonturen. Ga mee op reis en maak kans op leuke prijzen!
Zo doe je mee:
• Meld je gezin aan op www.vakantie-lezen.nl en doe samen de opdrachten.
• Hebben jullie de 3 opdrachten in een land gedaan? Schrijf het woord op en haal de sticker in de
bibliotheek.
• Heb je alle stickers verzameld? Maak een foto van jezelf met de volle landkaart*.
• Stuur de foto in en maak kans op leuke prijzen.
Ga mee op reis!
In de vakantie doe je veel leuke dingen. Daarom is er nu de thuiseditie van Vakantielezen. Vol fantasie en
spannende opdrachten voor het hele gezin. Dus ga mee op reis en verzamel alle schatten. Wil je meer
weten? Kijk dan op www.vakantie-lezen.nl.
Vanuit de achtertuin op schattenjacht in 6 verschillende landen… Dat kan met de thuiseditie van
Vakantielezen: een website met zomerse opdrachten en spelletjes voor het hele gezin. Met Vakantielezen
wil de Bibliotheek gezinnen stimuleren om ook in de zomervakantie aandacht te besteden aan taal en lezen.
Meld je gezin aan op www.vakantie-lezen.nl.
Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun je overal lezen. En met de
thuiseditie van Vakantielezen wordt lezen een stuk leuker. Ben je benieuwd? Kijk dan eens
op www.vakantie-lezen.nl.
*De leerlingen krijgen de landkaart voor de vakantie mee naar huis.
Vakantieboekje
Naast het vakantielezen hebben we ook voor de kinderen in groep 3 en 4 een leuk Vakantieboekje.
Dat
kunnen ze ophalen in de bibliotheek als ze daar hun boeken gaan lenen in de zomervakantie: op is op!

Doorlezen in de zomervakantie met de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en luisterboeken
voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn
van de Bibliotheek. De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot
en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Doorstroomdagen
Zoals ieder jaar worden ook dit jaar de 'doorstroomdagen' weer gehouden.
Donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli maken de kinderen dan kennis met de leerkracht van volgend jaar en met
het lokaal waar ze volgend jaar zitten.
De huidige groepen 3 t/m 7 verhuizen dan donderdagmorgen vanaf 9.00 naar de volgende groep en blijven
daar t/m vrijdag 3 juli.
De groepen 1 blijven bij hun huidige leerkracht en in het huidige lokaal. De groepen 2 gaan een kijkje
nemen in hun nieuw groep vanaf 9.00 tot 11.45. Daarna gaat groep 2 terug naar de huidige leerkracht.
De kinderen van de groepen 2 starten en eindigen de dag in hun eigen lokaal.

Musical
We hebben de musical al 6x opgevoerd en moeten hem nog 4x opvoeren. De eerste keer vond ik het heel
erg spannend, maar daarna vond ik het alleen maar leuk! Deze keren gingen heel goed, dus ik hoop dat dat
zo blijft. Volgende week woensdag moeten we hem voor onze ouders opvoeren! Dat is natuurlijk wel de
spannendste keer. Na die musical hebben we de afscheidsavond met onze groep. Daarna hebben we
copralka ( corona proof alternatief kamp) daar heb ik heel veel zin in! Het is natuurlijk wel anders door
Corona, maar het word een super leuk kamp! We hebben allemaal een land mogen uitkiezen waarin we
verschillende activiteiten gaan doen. Mijn Groepjes en ik hebben Denemarken gekozen en gaan hotdogs
maken!
We hebben een super groep 8 dus we gaan een super afscheid maken!
Groetjes Josca Rienstra uit groep 8

Beste ouders / verzorgers
Ik ben Thomas Mestebeld uit groep 8. Ik ga een paar dingen noemen in dit stukje:
· musical/afscheidsavond
· kamp
· verkeerexamen
Ten eerste de musical kan doorgaan volgens de regels van het RIVM. Net zoals de afscheidsavond. We
doen de musical dit jaar wat vaker dan andere jaren. Namelijk 10 keer. 2 keer voor de ouders en 8 keer
voor de klassen, want anders zitten we met te veel mensen in de zaal. De afscheidsavond gaat iets
anders verlopen dan de vorige jaren. De afscheidsavond wordt in 2 groepen georganiseerd in de kerk,
tegenover de spiegel. Daar kunnen we de anderhalve meter netjes behouden.
Ten tweede kamp. Kamp kan doorgaan, maar dan net op een andere manier .We noemen het nu
copralka (corona proof alternatief kamp). We houden het kamp nu op school en in de omgeving van
Dalfsen. Dit vindt plaats op donderdag 2 t/m zaterdag 4 juli.
En ten derde het verkeerexamen het verkeersexamen is doorgegaan en iedereen van ons heeft het
gehaald.

Afscheid nemen ....
Misschien weet u het al maar meester Marc Visscher neemt afscheid van De Spiegel. Daarmee komt een
einde aan een carrière van 16 jaar lesgeven aan eerst de locatie Het Kleine Veer en de laatste 7 jaar
(sinds de opening van ons huidige gebouw) aan De Spiegel.
Met Marc nemen we afscheid van een gepassioneerde collega die met volle overgave zijn werk heeft
gedaan. Elke ouder die Marc kent als leerkracht van hun kind, weet wat hiermee bedoeld wordt. Als
team gaan we Marc enorm missen. Zijn luisterend oor werd door elke collega heel erg op prijs gesteld.
Daarnaast was Marc ook stagecoördinator. Die taak heeft onze school bekend gemaakt bij diverse
scholen in het MBO en HBO. Ook de begeleiding van stagiaires die even in een moeilijke periode zaten,
waren bij hem altijd welkom voor een goed gesprek.
Wat gaat Marc doen?
Enkele jaren geleden heeft hij de master Dynamisch Coachen afgerond. Marc krijgt vanaf 1 augustus een
bovenschoolse benoeming als coach voor leerkrachten en dan met name startende leerkrachten.
Daarnaast wordt hij bovenschools stagecoördinator en zorgt hij voor een deel van de begeleiding.
Ook blijft hij beschikbaar als leerkracht. Hij maakt dan deel uit van een pool van invallers die in de diverse
scholen van Floreant kunnen worden ingezet.
Als team willen we Marc bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wensen hem veel succes in
zijn verdere loopbaan.
We nemen ook afscheid van Iris Kooiker, onze onderwijsassistent van het eerste uur. Eerst als stagiaire
en de laatste 2 jaar als onderwijsassistent vooral aan de BuitenSpiegel. Zij ontwikkelde zich als een bijna
onmisbare schakel in de organisatie op de BuitenSpiegel. Daarnaast stond zij ook klaar om een groep op
te vangen, waarvoor geen invaller beschikbaar was.
Veel kinderen zijn begeleid door Iris als er even extra begeleiding nodig was. Dit gebeurde in een groepje
maar ook individueel.
Iris als juf....dat wordt hopelijk het perspectief want vanaf augustus/september gaat zij de PABO doen.
Als alles goed gaat, ontmoeten we haar vast als stagiaire van de PABO.
Ook Iris willen we bedanken voor het vele werk in onze school.
Ook van Mike Bosman nemen we afscheid. Mike is ook enkele jaren aan onze school verbonden
geweest. Ook eerst als stagiaire aan de BuitenSpiegel en vanaf september 2019 als onderwijsassistent in
groep 3b. Mike liet ook zien dat je een groep leerlingen rustig aan hem over kon laten. Mike blijft rustig
en heeft met veel plezier ook begeleiding gegeven aan de kinderen in groep 3. Een groep 3 was wel even
wennen na het jaar aan de BuitenSpiegel maar eenmaal gewend was het elke dag weer een feestje met
meester Mike.
Ook voor Mike was een toekomst weggelegd in het onderwijs maar.....helaas dit gaat niet door. Mike
heeft na lang wikken en wegen besloten een andere weg in te slaan namelijk die van het facilitair
management.
We wensen ook hem veel succes.

We nemen een beetje afscheid van juf Froucke. Zij gaat met onbetaald verlof met het plan een reis te
maken. Voor het schooljaar 2020-2021 heeft ze aangegeven niet beschikbaar te zijn maar als er weer een
instroomgroep komt in april 2012 dan......
We gunnen het haar natuurlijk van harte maar vinden het wel jammer. Met haar gaat er een
enthousiaste leerkracht op reis die we liever volgend jaar gewoon hadden willen inzetten.
Het bloed kruipt ook nu waar het niet gaan kan en dus nemen we ook beetje afscheid van haar.
Of de reis ook doorgaat is nog de vraag i.v.m. het coronavirus.
We wensen haar alvast het allerbeste.

Welkom nieuwe collega's
De plek van Iris wordt ingenomen door Jelmer Bolks.
Hij is voor 32 aangesteld als onderwijsassistent. Jelmer is nu onderwijsassistent in Albergen. Hij is 26 jaar
en woont in Den Ham.
In een volgende nieuwsbrief zal hij zichzelf even voorstellen.
Joselien Dijk wordt de opvolger van Marc. Voor het team is Joselien geen onbekende, want zij heeft in
2016 al ingevallen in het ziekteverlof van Jacco Kleemans.
We zijn heel erg blij met haar komst en hebben het volste vertrouwen dat zij helemaal op haar plek is in
groep 7b naast Miranda van Lohuizen. Joselien gaat op woensdag, donderdag en vrijdag werken. Ook zij
zal zich nader voorstellen in een volgende nieuwsbrief.
Lisette Klomp is net afgestudeerd aan de PABO en zal het onbetaald verlof van Froucke gaan vervangen.
Ook haar zijn we blij te verwelkomen in ons team.
Zij gaat naast Joan Kruithof werken op donderdag en vrijdag. Tijdens het sollicitatie gesprek en de
proefles spatte het enthousiasme er vanaf en ook bij haar hebben we volste vertrouwen dat dit helemaal
goed gaat komen.
Schaduw ib-er
Juf Janeska neemt volgend schooljaar een dag onbetaald verlof. De dag voor interne begeleiding die dan
vrij komt, wordt ingevuld door Gerlinde Hartkamp. Zij krijgt dus de taak van schaduw intern begeleider.
Daarmee wordt geïnvesteerd in de continuïteit van deze zo belangrijke taak. Naast de ib taak blijft zij ook
één dag lesgeven. Op het moment dat zij weer terugkomt van het zwangerschapsverlof en
ouderschapsverlof gaat zij op maandag werken in groep 3a naast juf Marije Meesters.
Juf Anneke Bekedam vervangt na de zomervakantie eerst Gerlinde Hartkamp en vervolgens de dag van
onbetaald verlof van juf Janeska. Zij blijft dus het hele schooljaar aan onze school verbonden.
Een heel verhaal omtrent personeel maar zo bent u weer op de hoogte van wat zich de afgelopen tijd
heeft afgespeeld op het gebied van formatie.

Met vriendelijke groet,
Max Bakhuis,
directeur cbs De Spiegel

