Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
0529-432341

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

Agenda
januari
13
luizencontrole
t/m 27 Cito toets weken
18 - 25 Schoolgesprek open
voor afspraak 10 MG
23 - 27 Techniekweek

Bijbelrooster:
Thema: Het begint
Lucas 3: 1-18 + 21-22, 4:14-21
Lang geleden vertelde Jesaja al dat er een nieuwe tijd zou aanbreken.
Die tijd begint nu. Johannes de Doper vertelt de mensen dat ze een
nieuw begin kunnen maken. In de synagoge van Nazareth vertelt
Jezus dat de woorden van Jesaja in vervulling gaan.

Nagezonden bericht flessenactie voor Huntington:
Vorige vrijdag 16 december is ook groep 3a naar het glazen huis
geweest om de bijdrage te brengen voor de actie voor de ziekte van
Huntington. Er waren veel flessen ingezameld. Groep 3a is een aantal
keren naar de winkel geweest om ze in te leveren. Bij elkaar was dit
een bedrag van 94 euro. Van de groep mochten er twee kinderen het
glazen huis in: Sanna en Jelte. En ook Roan en Jari van groep 6 waren
mee omdat zij bijzonder veel geld ingezameld hadden samen. Ze
draaiden voor ons 'Mooi' van Marco Borsato.
De uiteindelijke totaalopbrengst van het glazen huis hier in
Dalfsen was precies € 20.000!
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de bijdrage en de medewerking!

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

De beste wensen:
Iets voor de nieuwsbrief?
c.dijkstra@pco-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Het nieuwe jaar is weer begonnen! Namens het team voor iedereen
de allerbeste wensen. We hopen er weer een mooi jaar van te maken
met z’n allen en vragen ook Gods zegen daarover.
Dat we maar veel liefde voor elkaar mogen hebben, fijn kunnen
spelen en lekker kunnen werken!

