Laat maar zien wie je bent!
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Agenda

Bijbelrooster:
Thema: De barmhartige Samaritaan
Lucas 10: 25-37
Deze week staat helemaal in het teken van de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan. Dit verhaal wordt in groep 5-8 zelfs drie keer verteld: Eerst in
de Bijbelse context, daarna in een hedendaagse setting en tenslotte als een
verhaal over de kinderen zelf. Zo komt het verhaal steeds dichterbij. Wie is
je naaste? Wie moet/mag je helpen? Of help je alleen degenen die jou ook
wel eens helpen?

Juli
4–6
11
11
12

13

13

16

16

17
19

19, 20

20

Grp 8 op kamp in Ommen
Uitreiking tweede rapport
groep 2 t/m 8
Musical groep 8 in
Rosengaerde
Musical voor
leerlingen groep 1 en 2
onder schooltijd
13.00 uur musical voor
leerlingen groep 7 en oudleerlingen
16.00 uur musical
voor opa's en oma's
in theater De
Stoomfabriek
Musical voor
leerlingen groepen 3, 4 en
5, 6 onder schooltijd
16.00 uur Musical
en afscheidsavond groep 8
voor ouders en
leerkrachten
verhuizing groep 7 en 8
naar locatie De Caroussel
Wen- en
kennismakingsochtend
groep 1 t/m 3
Doordraaidagen gr 4 - 7:
naar de nieuwe
groep/locatie
12.30 uur Zomervakantie
t/m 2 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.

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Jaarkalender:
In een van de eerste weken na de zomervakantie wordt de nieuwe
jaarkalender 2018-2019 toegezonden.

Klussen:
Zoals iedereen inmiddels weet zullen de groepen 7a, 7b/8b en 8 volgend
schooljaar gehuisvest zijn in de locatie in Ankum.
Inmiddels wordt er hard gewerkt om de lokalen netjes te maken.
Er zijn echter ook een aantal klussen die, i.v.m. de kosten, niet gedaan
kunnen worden tenzij we als ouders de handen uit de mouwen steken.
Vandaar deze oproep:
Wie van jullie is tussen nu en 4 september bereid om de handen uit de
mouwen te steken voor de volgende klussen:
- sausen van de wanden in de algemene ruimtes
- schoonmaak van het gebouw
- ramen wassen
Mocht je kunnen helpen laat dit dan weten via onderstaand mailadres:
baslambers@gmail.com
(graag je naam en wanneer je beschikbaar bent vermelden)

Traptrekker:
Yeah! We hebben nu tijdens het buitenspelen ook een echte Deutz-Fahr
traptrekker. Wat kunnen we hier heerlijk op rondrijden over het plein. Met
dank aan LMB Prins en de familie Westera voor het in elkaar zetten.

