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

Bijbelrooster:

Agenda

Thema: De verloren zoon
Lucas 15: 11-32
Deze week staat helemaal in het teken van de gelijkenis van de verloren
zoon. Dit verhaal wordt in groep 5-8 drie keer verteld: eerst het verhaal van
de verloren zoon, dan het verhaal van de bezorgde vader en tenslotte het
verhaal van de balende broer. Zo bekijken de kinderen het verhaal vanuit
verschillende perspectieven.

Juli

Jaarkalender:

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

September
14
18.00 - 20.00 u Startfeest

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)

In een van de eerste weken na de zomervakantie verschijnt de jaarkalender
2018-2019.

Gevonden voorwerpen:
De mand ligt weer vol met kleding. Mocht en jullie kleding missen kom dan
deze week kijken in de mand.De kleding wordt volgende week donderdag
opgeruimd.

Wie heeft er voor de kleuters:
nagellak, lippenstift.
Loom elastiekjes.
ijsschep om mee in de zandbak te spelen.
Oude overhemden met lange mouwen waar we verfschorten van kunnen
maken.

Zwerfboeken:
Bij de hoofdingang van de school liggen dit jaar een aantal zwerfboeken. Ze
liggen er wat zielig bij, maar er is goed nieuws…. in de vakantie wordt er een
mooie kast voor ze gemaakt. Een kast waar nog veel meer boeken in
zouden passen. Dus als deze zomer de boeken thuis uitgelezen zijn, mogen
ze met een ‘zwerfboeksticker’ (te vinden in de kast) netjes in de kast gezet
worden. Neem gerust een ander boek weer mee! Want dat is het idee van
de zwerfboeken… dat ze gelezen worden!
Neem dus in de zomervakantie de tijd om te lezen én om je boeken eens
goed uit te zoeken!
Volg theaterles bij de jeugdtheaterschool Dalfsen.
Wanneer uw zoon of dochter op een podium staan een uitdaging vindt en
een inspanning wil verrichten voor een nog mooier eindresultaat, dan bied
de jeugdtheaterschool Dalfsen alle ruimte om te schitteren.
Eind september start de nieuwe jaarcursus voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
en 12 t/m 17 jaar. Een jaar lang goede, interessante theaterlessen en
toewerken naar een mooie eindvoorstelling waarbij de kinderen alle rollen
spelen.
Op 21 september is er een kennismakingsles voor onze theatercursus.
Informatie over locaties, tijden, kosten en opgeven voor de gratis
kennismaking kan via de website jeugdtheaterschooldalfsen.nl.
-De theaterschool heeft als doelstelling actieve betrokkenheid van kinderen
en jongeren op het gebied van podiumkunsten via professionele educatie in
de gehele gemeente Dalfsen te vergroten.

