Laat maar zien wie je bent!
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Agenda

Bijbelrooster:
3 - 7 september 2018: Thema: Wie ben jij eigenlijk?
Exodus 1 en Exodus 2: 1-22
Mozes wordt door zijn moeder in een mandje gelegd en gevonden door de
dochter van de farao. Hij hoort bij het Hebreeuwse volk, maar groeit op in
het paleis. Wie is hij eigenlijk: een Hebreeër of een Egyptenaar? Als Mozes
ziet hoe een slaaf wordt mishandeld, slaat hij een Egyptenaar dood. Hij
moet vluchten.
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Jaarkalender:
In de week van 3 t/m 7 september 2018 volgt de jaarkalender voor ouders
voor komend schooljaar.

Luizenpluizen:
Graag bedanken wij iedereen die zich het afgelopen schooljaar heeft
ingezet voor de controle op luizen en neten op school. Vanaf schooljaar
2018/2019 geeft José Kouwen het coördinatiestokje door aan de volgende
dames: Joyce Nap-van Oortmarssen (mail: joyceoortmarssen@hotmail.com)
en Nancy Satter (mail: hermennancy@hotmail.com).
Zoals gewend, wordt er in de eerste of tweede week na de vakantie weer
luizen gepluisd, de eerste keer na de zomervakantie met dezelfde
luizenpluisouders/-verzorgers als afgelopen jaar, op de manier zoals we
gewend zijn. Aan groepen waar geen vaste pluizers zijn, vragen we bij deze
of 2-3 mensen per groep de eerste keer willen verzorgen, omdat de
contactouder pas later in het jaar bekend wordt. Mocht dit problemen
opleveren, dan gaan we die samen oplossen. Nancy en Joyce zullen in de
weken die daarna volgen contact opnemen met de leerkrachten en de
desbetreffende ouders/ verzorgers hoe we de rest van het jaar gaan
voortzetten. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking en een luisvrije
school! Allemaal een heel fijne vakantie gewenst!
Met vriendelijke groet, José Kouwen, Joyce Nap-van Oortmarssen en Nancy
Satter

Schooltijden:
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)

Op de ouderavond toen met name de ouders van de huidige groepen 6 en 7
geïnformeerd zijn over de plannen van wat nu het "De BuitenSpiegel", is
ook een vraag gesteld over de schooltijden.
Toen is al genoemd dat we ervan uitgaan dat de leerlingen van de groepen
7 en 8 zelfstandig kunnen fietsen naar de locatie Ankum. Het kan natuurlijk
zijn dat u even een leerkracht wilt spreken voorafgaand aan de lessen en
aan het begin van de dag. We gaan ervan uit dat dit niet zo heel vaak
voorkomt en in dat geval kunt u altijd even contact zoeken met de
leerkracht.
Als team geven we er de voorkeur aan om de schooltijden gelijk te houden.
Rondom december willen we dit evalueren en mocht dan blijken dat dit
structurele problemen oplevert, dan wordt dan bekeken wat de oplossing
zou kunnen zijn.

Update Locatie Ankum
Ten aanzien van de naam:
Gezien de prachtige locatie in het buitengebied te Ankum spreken intern we over de "BuitenSpiegel" Een mooie naam die door
meester Jacco is bedacht.
Voor de formele zaken als website, leveranciers, etc. spreken we over "cbs De Spiegel locatie Ankum".
Op de ouderavond werd gezegd het belangrijk te vinden dat De Spiegel één school blijft en dat de kinderen dit ook terug kunne n
zien in o.a. het logo en de kleuren van het hoofdgebouw.
Maandag 16 juli is hetzelfde bord met logo en tekst dat aan de muur hangt van het hoofdgebouw, ook geplaatst aan de muur
van de "BuitenSpiegel".
Ook het vaandel met ons motto: "Laat maar zien wie je bent" krijgt een plaats aan de vlaggenmast die er intussen staat.
Iedereen werkt mee en zo is er intussen gezorgd voor een mooie frisse witte kleur op de wanden van de 3 leslokalen. Ook het
vierde lokaal willen we graag voorzien van die frisse kleur mmv ouders, zodat de kinderen het lokaal kunnen gebruiken bij
vormen van o.a. zelfstandig werken.
Onze Mario heeft intussen gezorgd voor een geweldige update van de vloeren. Die staan weer keurig in de was.
Noa en Dalena uit groep 7a hebben een actie in werking gezet die uiteindelijk ook heeft geleid tot een lentemarkt. Doel: de
aanschaf van een schommel.
Deze schommel is inmiddels gekocht met cofinanciering van de Activiteitencommissie en school en krijgt een plek op het
schoolplein van de "BuitenSpiegel"
De loonbedrijven Pekkeriet en Lindeboom werken mee aan het halen en plaatsen van de schommel. Dit gebeurt op zaterdag 21
juli. We hopen dat er ook dan weer ouders zijn die willen helpen.
Dat brengt ons bij het bedanken van iedereen die in korte tijd gezorgd hebben voor een fantastische resultaat in onze
"BuitenSpiegel" waar onze kinderen straks elke dag van kunnen genieten. Zonder uw hulp was dit niet gelukt.

Vrijdagavond 13 juli en maandag 16 juli hebben ouders o.l.v. Bas Lambers de school schoongemaakt en zijn er enkele
nevenruimtes gesausd.
De gemeente heeft intussen al gezorgd voor het schoonmaken van de buitenkant: ramen, kozijnen, witte dakrand, etc.
Vrijdag 13 juli overdag is de internetaansluiting gerealiseerd en zijn de accespoints geplaatst zodat in het gedeelte dat wij
gebruiken draadloos internet beschikbaar is.
In de komende week zullen ook telefoontoestellen worden geplaatst.
Op woensdag 18 juli is ook het kopieerapparaat afgeleverd en worden verder de ict voorzieningen geïnstalleerd. Het bordje van
Kanjerschool wordt nog aangevraagd.
Dinsdag 17 juli was het de grote dag van de verhuizingen. Toen zijn de groepen 7 en 8 verhuisd naar de BuitenSpiegel
Op woensdag 18 juli zijn met behulp van ouders de groepen 4a en 4b verhuisd. Groep 4a zit volgend jaar in het lokaal
waar dit jaar groep 8a was gehuisvest. Groep 4b wordt gehuisvest in het lokaal van de oude groep 7b/8b.
In de komende weken is het de bedoeling dat in de "BuitenSpiegel" het 4e lokaal en nevenruimtes worden gesausd door ouders
en dat de kleuren blauw, oranje, groen van De Spiegel aangebracht worden in de hal en op de deuren.
Verder is ook meubilair besteld voor de personeelskamer en de kamer waar Janeska en Max enkele dagdelen zitting hebben.
Inmiddels is ook dit geleverd.
Er wordt dus man en macht gewerkt om het gebouw op orde te krijgen zodat de kinderen en de leerkrachten een goede start
kunnen maken na de zomervakantie.
Niet alles zal gereed zijn maar dit zijn zaken die ook later kunnen zoals bijvoorbeeld het op kleur brengen van deuren.
Vooralsnog zijn we heel blij wat tot nu toe is gerealiseerd.

