Laat maar zien wie je bent!

28

C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen

info@cbsdespiegel-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda
juli
4-7
10-14
12
18
20
20,21
21

Zwemvierdaagse
voedselbankactie
uitreiking rapport
afscheidsavond gr 8
wennen nieuwe groep
gr. 1 t/m 3
doordraaidagen gr 4- 8
groep 8 vrij
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

Bijbelrooster:
Thema: Kijk je uit?
Handelingen 19: 21-40, 27: 14-44 en 28: 11-31
In Efeze hebben veel mensen een beeldje van de God Artemis. De maker van
die beelden is niet blij als Paulus vertelt dat goden die door mensen gemaakt
worden geen macht hebben. Er ontstaat veel onrust in de stad. Op reis naar
Rome lijdt Paulus schipbreuk. Maar gelukkig wordt iedereen gered.

Nieuwe leerling:
Er is een nieuwe leerling gestart in groep 1b Pim Dijk. We wensen Pim een
fijne tijd bij ons op school!

Voedselbank:
Denken jullie aan de voedselbankactie? Van 10 – 14 juli staan er kratten bij
alle ingangen van de school waar houdbare producten ingeleverd kunnen
worden. Zo willen we een laatste donatie aan de voedselbank doen naast
het geld van het afgelopen jaar.

Oproep van de TSO!!!:
Hallo allemaal,
Hierbij een oproep van de tso omdat we
hard op zoek zijn naar ouders / opa's / oma's!
Wat zoeken we?:
- Eetouders; als eetouder help je in de kleuterklassen van 12:10 - 12:50 uur.
Je maakt er samen met de kinderen een gezellig lunchmoment van!
- Pleinwachtouders; als pleinwachtouder ben je buiten van 12:00 - 12:40
uur. Je houdt toezicht terwijl de kinderen buiten spelen. Er is ook altijd een
leerkracht buiten.
- Dagverantwoordelijke; vanaf komend schooljaar gaan we werken met
dagverantwoordelijken. Elke dag zal er iemand zijn. Zij / hij is op de hoogte
als er veranderingen of bijzonderheden zijn, en houdt een kort verslagje bij.
Als ouders die ingeroosterd zijn niet komen, belt de dagverantwoordelijke
hem of haar op en regelt zo nodig vervanging. Met vragen en of
opmerkingen kun je altijd bij hem / haar terecht. Naast de
dagverantwoordelijke blijft de overblijf coördinator het aanspreekpunt voor
ouders en leerkrachten betreffende het overblijven op school. Ook zal de
overblijfcoördinator korte lijntjes hebben met de dagverantwoordelijke en
de directie van school.
Ook ouders die geen kinderen in de kleuterklassen hebben maar die het wel
leuk vinden om met de kleuters te eten zien we graag!
Hetzelfde geldt voor opa's en oma's !!
Voor meer info of om je aan te melden, kun je mailen naar :
tso@cbsdespiegel-dalfsen.nl
Ook kun je ons vinden in de hal van de school, alle dagen van 11:45 - 12:45
uur!

Iets voor de nieuwsbrief?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Groeten,
Wilma en Selma
TSO coördinatoren de Spiegel

