Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
januari
school gesloten
tot in elk geval 24 januari.
20

Studiemiddag vervalt
Alle lln gewone lestijden
(thuis of in de opvang)

Bijbelrooster:
Kind op Maandag- de godsdienstmethode die wij op school gebruiken heeft weer voor elke dag een verhaal gemaakt in deze Thuiswerkperiode:
Op kwintessens.nl/start vindt u elke week een nieuw Bijbelverhaal. De
video's duren enkele minuten en kunt u eenvoudig samen bekijken als start
voor de Thuiswerkweek. Voor de bovenbouw is 'Spoken Word poetry
video’s' ontwikkeld.
Link:
https://www.kwintessens.nl/actueel/start-elke-week-een-nieuwverhaal.html
Week 03 (18/01 - 22/01) Wat kies jij?
Lucas 3: 1-18, 21-22 en 4: 1-13
Johannes de Doper laat mensen kiezen: een leven voor jezelf of een leven
voor de Heer. Veel mensen komen door hem tot inkeer. Ook Jezus moet
kiezen, als hij in de woestijn op de proef wordt gesteld door de duivel. Hij
kiest ervoor om te luisteren naar de stem van de Eeuwige, de stem van het
echte leven (verhaal groep 5 t/m 8.)
Een mooi lied voor deze week:
https://www.youtube.com/watch?v=ehzWa52TXJI

Noodopvang
Het aanbieden van noodopvang zal ook volgende week doorgezet worden.
Dit is uiteraard bedoeld voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep
en kinderen in een kwetsbare positie.
Het dringende advies is om eerst te kijken of opvang anders geregeld kan
worden, voordat de noodopvang bij ons aangevraagd gaat worden. We
merken namelijk dat de noodopvang druk wordt en dat brengt risico's met
zich mee voor de begeleiding en de leerkrachten.
We hopen dan ook op uw begrip en medewerking. Mocht noodopvang
nodig zijn, dan horen wij dat graag z.s.m. Aanmelden kan per mail bij
Gerlinde Hartkamp: gerlinde.hartkamp@cbsdespiegel-dalfsen.nl. Mocht u
de afgelopen weken nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de
noodopvang, dan verzoeken wij u bijgevoegd aanmeldformulier te
gebruiken

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)

Bibliotheek:
Lezen is belangrijk en vaak ook heel erg leuk, tenminste… als je leuke
boeken hebt. Maar de boeken die je thuis hebt, heb je misschien inmiddels
al wel uit. Waar vind je dan nieuwe boeken. De bibliotheek heeft daar een
oplossing voor:
Leerlingen kunnen boeken reserveren bij de bieb door thuis in te loggen bij
de bibliotheek. Om het nog wat eenvoudiger te maken mogen kinderen
ons ook mailen met wat ze graag lezen of waarin ze geïnteresseerd zijn,
dan maken we een verrassingstas met boeken en tijdschriften die ze
vervolgens kunnen afhalen bij hun vestiging (mail naar Bertine, Ada of
Nicolet)

We hopen dat jullie gebruik maken van ons aanbod om zo samen het
plezier in lezen te houden en ervoor te zorgen dat er leeskilometers
worden gemaakt.
Tot slot: de prijsvraag waaraan kinderen thuis mee kunnen doen loopt nog
steeds.
Superleuke prijsvraag: kruip in de huid van..
..een hoofdpersoon uit jouw favoriete
boek!
Fantaseer jij ook wel eens dat je een (hoofd)persoon uit één van je
favoriete boeken bent? En dat jij dan zelf die grappige/avontuurlijke/
sprookjesachtige/stoere belevenissen meemaakt? Ja?
Deel dan nu met ons je favoriete boek, verkleed je als één van de
personages of maak een mooie tekening van jouw verhaal. Stuur het vóór
19 januari in naar: en deel het via Instagram of Facebook met
#prijsvraagbibliotheekdalfsen en de titel van het boek. Je maakt dan kans
op een leuke prijs.
Nb. Er is een jury bestaande uit drie medewerkers van de bibliotheek. Er
zijn per leeftijdscategorie 3 prijzen: 0-3 jaar, 4-6 jaar, 7-9 jaar en 10-12 jaar.
Je krijgt in januari bericht of jij een van de winnaars bent.

Tenslotte…..

