Laat maar zien wie je bent!
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Brethouwerstraat 4
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Agenda
januari
15 - 31 Cito toetsen gr 1 t/m 7

Bijbelrooster:
Thema: Ik weet wie je bent
Marcus 1: 1-8, 14-20 en 21-28
Voordat Jezus zijn werk begonnen is, weet Johannes de Doper al wie hij is.
Johannes vertelt over iemand die na hem komt en groter is dan hijzelf. Later
ontdekken meer mensen wie Jezus is: de vissers bij het meer en ook een man
in de synagoge die stemmen in zijn hoofd heeft. ‘Ik weet wel wie je bent!’
roept de man. Jezus brengt de stemmen in zijn hoofd tot rust.

Nieuwe leerlingen:
Afgelopen periode zijn de volgende leerling bij ons op school begonnen:
Damian van der Stouwe (1c), Saar Borger (1b) en Aniek van Leussen (1c).
We wensen Damian, Saar en Aniek een fijne tijd bij ons op school.

Stichting Bootvluchteling:
Deze meiden hebben €21,50 bij elkaar gespaard voor St. Bootvluchteling.
Hiervan kan weer 1 kind naar school in kamp Moria. Super bedankt dames!

Hoera, de 1e fase van onze lees- en leerrijke hal is geopend!

Wij sparen keukenrollen!
Groetjes groep 1b

Na vele rondjes lopen, het mogen sparen bij Jumbo Kamphuis actie 'Vul de
kas' en een gulle bijdrage van onze activiteitencommissie en de school
is het dan zover. Afgelopen maandag hebben we samen met alle kinderen de
hal feestelijk geopend!
Onze voorleeskampioen Noa Rosier uit groep 7a en haar leesmaatje Lena van
Pijkeren uit groep 4a mochten namens alle kinderen de strik in het lint
lostrekken.
Na het applaus van alle kinderen werd het muisstil, want meester Max las
een stukje voor uit een spannend boek...
zie voor meer : https://www.dalfsennet.nl/

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

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Paasmusical: enthousiaste ouders gezocht!
Eind maart vieren wij Pasen. Dit keer willen we een Paasmusical opvoeren
voor jullie als ouders. Om deze musical in te studeren zijn we op zoek naar 2
enthousiaste ouders die samen met enkele kinderen van de bovenbouw de
toneelstukjes zouden willen instuderen. Daarnaast zoeken we enkele ouders
die aan het decor willen werken, in samenspraak met de ouders die de
toneelstukjes instuderen.
Wie zou dit leuk vinden om te doen en heeft daar tijd voor?
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Jeannette Huizenga (groep 4) of Marlies
Timpers (groep 2):
jeannette.huizenga@cbsdespiegel-dalfsen.nl
marlies.timpers@cbsdespiegel-dalfsen.nl

