Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen

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

Agenda
juli
2, 3
2-4
3

Doordraaidagen
Corona Proof Alternatief
Kamp groep 8 in Ankum
12.30 u Zomervakantie
t/m 14 augustus

augustus
17
Ontmoeting en koffie op
het plein (hoofdlocatie)
1e Schooldag 2020-2021

Bijbelrooster
Thema (17 - 21 augustus 2020): Bidden
1 Samuel 1: 1-18, Matteüs 6: 1-15 en Filippenzen 4: 4-7
In deze zomerweek staan we stil bij het gebed. We lezen verschillende
Bijbelverhalen waarin het gebed een rol speelt.

Even voorstellen:
Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag kort aan u voorstellen! Ik ben Lisette
Klomp, ik ben 24 jaar en ik woon in Ommen. Ik ben dit jaar afgestudeerd
van de Katholieke pabo in Zwolle. Volgend schooljaar mag ik, samen met
Joan Kruithof, gaan lesgeven in groep 1. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe
uitdaging! In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om met vriendinnen af te
spreken en een terrasje te pakken. Daarnaast ben ik drie keer in de week te
vinden in de sporthal om te volleyballen. Ik kijk er erg naar uit om op de
Spiegel te komen werken. Voor nu wens ik u alvast een fijne vakantie en tot
volgend schooljaar!

Hallo mijn naam is Jelmer Bolks en ik ben 27 jaar oud.
Ik woon sinds vorige jaar samen met mijn vriendin in Den Ham.
Bij V.V. Den Ham voetbal ik met veel plezier in het eerste elftal, daarnaast
train ik 1 keer in de 3 weken de jeugdteams.
In mijn vrije tijd ben ik veel aan het fitnessen en houd ik van leuke dingen
doen met mijn vriendin of vrienden.
De afgelopen 4 jaar ben ik werkzaam geweest als onderwijsassistent op
een basisschool in Albergen.
Nu staat mij een nieuwe uitdaging te wachten op deze school, waar ik ook
als onderwijsassistent werkzaam zal zijn.
Ik heb er erg veel zin in en hoop jullie snel te zien!
Wanneer je meer over mij wilt weten of dingen wilt vragen, kom gerust
naar me toe!
Tot snel! Groetjes Jelmer

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
Groep 8 naar Kasteel Rechtere

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Hallo! Mijn naam is Demi, ik ben 21 jaar oud en woon in Dalfsen. Komend
schooljaar mag ik op maandag tot en met woensdag juf zijn in groep 5a. Ik
ben dan leerkracht in opleiding, ook wel LIO stagiaire. Dit houdt in dat ik in
het laatste jaar zit van mijn opleiding (Academische Pabo) en een half jaar
lang 3 dagen per week voor de klas sta met Petra als mijn begeleider. Ik
ben blij dat ik op De Spiegel terecht kan, 2 jaar geleden heb ik hier in mijn
eerste jaar stage gelopen en ik had toen al bedacht dat ik terug wilde
komen voor mijn LIO. Missie geslaagd! Ik ben dol op drama en toneel, dus
ben van plan om dit veel met de kinderen te gaan doen. Verder ben ik
ervan overtuigd dat we er samen een mooi jaar van zullen maken. Ik heb er
in ieder geval ontzettend veel zin in

Hoera!
In groep 1b is een geboortegolf. In februari is het zusje van Sem van Heerde
geboren, haar naam is Eva. In maart is het zusje van Milan Borst geboren,
haar naam is Yaël. Begin juni is het broertje van Roos en Isis(2b) Brinksma
geboren, hij heet Maas. Afgelopen weekend is juf Gerlinde bevallen van
een dochter, haar naam is Lize. Wij wensen alle families heel veel
knuffelplezier toe!

Musical groep 8
Woensdag 1 juli is de musical van groep 8 twee keer uitgevoerd in het
gebouw Kruispunt.
Twee keer omdat de ouders dan ook live aanwezig konden zijn rekening
houdend met het protocol van de 1,5 m afstand.
Het was een geweldige happening en de helden van groep 8 haalden alles
uit de kast en speelden op de toppen van hun kunnen.
Behalve live op het toneel was de musical ook online te zien. Zo konden
opa’s, oma’s en andere belangstellenden mee genieten.
Alles was het werk gesteld om de leerlingen van groep 8 een geweldig
afscheid te bezorgen en dat is heel goed gelukt mede dankzij de hulp van
de ouders waarvoor heel hartelijk dank.

Kamp groep 8
Op dit moment is groep 8 op Copralka (CoronProofAlternatiefKamp).
In verband met de weersvooruitzichten is het programma op het
allerlaatste moment aangepast.
Alles speelt zich af rondom de BuitenSpiegel. Van donderdag op vrijdag
slapen de kinderen thuis en van vrijdag op zaterdag is er de nacht van 8 op
de BuitenSpiegel en wordt er niet geslapen.

Zomervakantie
Zo loopt dit schooljaar naar een einde. Een jaar dat we niet snel zullen
vergeten en wat we hopelijk niet weer zullen meemaken.
Terugkijkend was het ook een jaar waarin we elkaar meer dan ooit nodig
hadden als school en ouders.
Dank voor de goede samenwerking die we als team hebben gevoeld met u
als ouders.
Voor alle kinderen begint de vakantie op vrijdag 3 juli vanaf 12.30 u.
De schooldeuren gaan weer open op maandag 17 augustus en dan bent u
weer welkom om samen een kop koffie te drinken.
We wensen u een hele goede vakantieperiode en graag tot volgend jaar.
Team cbs De Spiegel.

