Laat maar zien wie je bent!
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Agenda

Bijbelrooster:
Themaweek: Hoe zijn wij aan de bijbel gekomen?
Nehemia 8, Handelingen 8:26-40
Elke week lezen we verhalen uit de bijbel. Hoe zijn we eigenlijk aan die
verhalen gekomen? En wat betekenen ze voor mensen?
Het ontstaan van de brieven van Paulus wordt verkend.
In groep 1 t/m 4 komt de totstandkoming van de Bijbelboeken Lukas en
Handelingen aan bod.
In groep 4 t/m 8 wordt het Hebreeuwse alfabet behandeld en de vondst
van de Dode Zeerollen bij Qumran.
Liedtip onderbouw: Lees maar in de
Bijbel https://www.youtube.com/watch?v=oc8qTpl62RE&t=7s
Liedtip midden-/bovenbouw: De
Bijbel https://www.youtube.com/watch?v=aviBYUlZe8I

Voorstellen:
Graag stel ik mijzelf aan u voor: mijn naam is Joselien Dijk en na de
zomervakantie ga ik op de maandag, dinsdag en vrijdag aan de slag in
groep 7b naast juf Miranda.
Ik ben 30 jaar oud en getrouwd met Gerrit. Samen met onze kinderen
Gerlise (2) en Diederik (6 maanden) wonen we in Dalfsen. Ik vind het leuk
om te bakken, koken, lezen, sporten en creatief bezig te zijn. En ik hou van
het strand, de natuur en goede koffie. Ik geniet van de gezellige momenten
samen met familie, vrienden en mijn gezin.
Afgelopen jaren heb ik gewerkt op een basisschool in Hasselt. Al eerder
heb ik wat invalwerk op De Spiegel gedaan. De christelijke identiteit en
open en respectvolle omgang met elkaar op De Spiegel zijn mij goed
bevallen.
Ik heb veel zin om na de vakantie op de Buitenspiegel te starten en hoop
jullie dan te ontmoeten!

Startfeest en Informatieavond:

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
uur)
Groep 8 naar12.00
Kasteel Rechtere

Jaarlijks organiseert school een Startfeest en een Informatieavond.
Het ‘Startfeest’ geeft gelegenheid tot ontmoeting met een gezellige
activiteit voor ouders en kinderen. Op de ‘Informatieavond’ maakt u nader
kennis met de leerkracht en wordt u geïnformeerd over o.a. de leerstof en
andere zaken die in het betreffende leerjaar aan de orde komen.
Gezien de huidige situatie van toenemende besmettingen met het
Coronavirus, vinden we het niet verantwoord om deze activiteiten door te
laten gaan.
De ‘Informatieavond’ willen we wel door laten gaan maar in een andere
vorm. De leerkracht zorgt voor informatie met daarbij een filmpje, foto’s ,
en/of tekst zodat u wel een indruk krijgt over datgene wat op de
‘Informatieavond’ aan de orde zou komen.
Uiteraard vinden we het jammer dat deze activiteiten niet door kunnen
gaan maar het is even niet anders.

Speeltoestellen op het schoolplein.
In de zomervakantie hebben een 3 tal vaders gezorgd voor het herstellen
van de speeltoestellen op het schoolplein.
De nestschommel was stuk geschommeld en is vervangen door een
nieuwe.
De touwladder van het klimtoestel was al een aantal keren gerepareerd
maar was toch dringend aan vervanging toe.
Daarnaast is een nieuwe schommel aangeschaft die o.a. is betaald met de
opbrengst van de verkoop van methodeboeken die De Spiegel niet meer
gebruikt. Juf Hanneke heeft zich hierbij gepresenteerd als een prima
verkoper.
Daarnaast heeft de activiteitencommissie een bijdrage gedaan en heeft de
school een deel betaald. Met deze mooie samenwerking heeft De Spiegel
een prachtige schommel kunnen aanschaffen.
Maar… met de aanschaf was het nog niet klaar. De nestschommel , de
touwladder en de nieuwe schommel moesten immers ook nog worden
opgehangen en geplaatst.
Dankzij Bas Lambers, Bart Lip en Dennis Koenjer kunnen de kinderen met
heel veel plezier weer schommelen en klauteren.
Mannen, heel erg bedankt voor jullie inzet.

TussenSchoolseOpvang:
Als school doen we weer graag een beroep op u.
Zoals u wellicht weet, hebben de leerkrachten in de periode voor de
zomervakantie toen de school weer open ging, zelf gezorgd voor de
pleinwacht (groep 3 – 6) en het eten met de kinderen (groep 1 en 2).
Daardoor hadden de leerkrachten geen lunchpauze.
De afgelopen week is dit zo gecontinueerd omdat de TSO nog niet
opgestart kon worden.
Voor volgende week willen we wel graag dat de TSO opgestart wordt.
Daarom willen we u vragen zich op te geven voor pleinwacht voor de
groepen 3 t/m 6 tussen de middag en voor het eten met de kinderen in de
groepen 1 en 2. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar
TSO@cbsdespiegel-dalfsen.nl. U ontvangt dan de inloggegevens van mevr
Rebecca van Dis. Zij coördineert de TSO en stuurt u dan ook het
triageformulier.
Tijden TSO:
Groep 3 en 4: 12.20-12.40
Groep 5 en 6: 12.00-12.20
U kunt zich opgeven voor 1 tijdsblok maar natuurlijk ook voor 2
tijdsblokken.
Groep 1 en 2 eten van 12.15 tot 12.45. U luncht dan samen met de
kinderen. We willen heel graag dat er 2 ouders zijn per groep maar met 1
ouder is het ook mogelijk.
Samen met u kunnen we het continurooster organiseren. De praktijk heeft
al uitgewezen dat het continurooster erg op prijs wordt gesteld maar we
hebben uw hulp daarbij dringend nodig.
Het protocol van het RIVM geeft aan dat de school gebruik mag maken van
ouders voor de TussenSchoolseOpvang. De school moet dan wel een triage
afnemen waaruit blijkt dat dit veilig kan.
Inmiddels heeft de school de beschikking over een triageformulier. Dit wordt
dus voorgelegd aan de ouder die zich opgeeft voor de TussenSchoolseOpvang.
Het triageformulier wordt per mail aan u gestuurd zodat u de vragen rustig
kunt bekijken en beantwoorden.
We verzoeken u uw naam en 06 nummer te vermelden op het triageformulier
en het vervolgens mee te nemen naar school.

De pleinwacht ouders kunnen het formulier in een bakje leggen dat op de
kast naast de map van de TSO ligt in de hal van de school.
De ouders die mee-eten met de kinderen in de groepen 1 en 2, nemen het
formulier mee en leggen dat in een bakje dat in de klas staat.
Naast het triageformulier willen we graag dat u uw naam en 06 nr vermeldt
in een map. Voor de pleinwachtouders ligt die map op de kast in de hal.
Voor de mee-eetouders ligt er een map in de klas waar u mee eet.
Ipv een 06 nr kunt u ook uw emailadres vermelden.
Let op: het triageformulier moet elke keer worden ingeleverd voorzien van
naam, 06 of emailadres als u deelneemt aan de TSO
Zowel bij de ingang van de middenbouw als bij de ingang van de groepen 1
en 2 staat voor uw gebruik handgel.
We hopen op uw medewerking zodat het rooster voor de TSO snel gevuld
gaat worden.

Zonnebloemen:
Voordat er thuisgewerkt moest worden i.v.m. de uitbraak van het Coronavirus, hebben de kinderen een zakje zonnebloemzaad mee naar huis
gekregen. Ze mochten het zaad thuis zaaien en als de bloem(en) volgroeid
zoud(en) zijn, een foto sturen waarop de hoogte van de bloem zichtbaar is.
We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe al die bloemen 'opgegroeid' zijn! De
kinderen kunnen hun foto's nog insturen tot 1 oktober a.s. naar
annemieke.koster@cbsdespiegel-dalfsen.nl

Medezeggenschapsraad:
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor
een nieuw lid voor de oudergeleding (secretarisrol). De MR is op zoek naar een
gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.
Wat is een MR?
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om
een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit een
vertegenwoordiging van zowel ouders als personeel. De MR spreekt daarmee
voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten
opzichte van het schoolbeleid en hetgeen de schooldirectie van CBS de Spiegel
doet en voorstelt. Belangrijke instrumenten van de MR daarbij zijn het
instemming- en adviesrecht. Daarnaast fungeert de MR als klankbord voor
schooldirectie bij verscheidene vraagstukken en geeft zij gevraagd en
ongevraagd advies. Dit in een transparante setting: de vergaderingen van de
MR zijn openbaar en de verslagen van deze overleggen worden gepubliceerd
op de website van De Spiegel. De MR van CBS De Spiegel bestaat uit zes leden:
drie ouders en drie personeelsleden.
Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U
doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de
schoolorganisatie en bent direct betrokken bij de ontwikkeling van de school
en het leerklimaat van uw kinderen. U doet ervaring op met het meedenken
over beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd;
of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.
Wat vragen wij van u?
Een kritische én open houding.
Interesse in schoolbeleid.
Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van
stukken);
Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (circa 6 vergaderingen per schooljaar);
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Mocht u vragen hebben over of in aanmerking willen komen voor de
vacature, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR Peter
van Drielen (petervandrielen@gmail.com of 06-52617454).

