Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: Wat is jouw plek?
Exodus 1 en 2: 1-25
De Israëlieten zijn slaven in Egypte. Mozes wordt geboren in een
Israëlitisch gezin, maar groeit op in het paleis. Later gaat hij naar het land
Midjan. Wat is zijn plek?

Agenda

Nieuwe leerlingen:

Augustus
31
Schoolfotograaf

Na de zomervakantie hebben we een heel aantal nieuwe kinderen mogen
verwelkomen op onze school.
In groep 1a zijn Jurre van Leussen, Melle van der Werf, Phileine Groener en
Jurrian van Klooster gestart.
En in groep 1b hebben we Jayden Bahati, Mika Baron, Sunny Bos, Maud
Bruggeman en Evan Harkema mogen verwelkomen.
In groep 2a is Josefien Odink na de vakantie gestart.
En in groep 3b is Hugo Odink er bij gekomen.
Ook Tess (groep 7b) en Daley Dalhuisen (groep 5a), Guus Roddenhof (groep
6a) en Cas van Doornik (groep 8a) zijn na de vakantie gestart.
Wij wensen deze nieuwe kinderen samen met hun ouders een mooie tijd
op 'De Spiegel'.

September
1
Schoolfotograaf
4
Studiemiddag
Alle leerlingen vrij
om 12.30 uur

Schoolfotograaf
Maandag en dinsdag a.s komt de fotograaf op school.
Er worden portret én groepsfoto's gemaakt .
De fotograaf maakt ook een gezamenlijk portret van kinderen uit één gezin.
I.v.m Corona is het niet mogelijk om foto's van kinderen met hun nietschoolgaande broertjes en zusjes te maken.
Handig om te weten: omdat op maandag de meeste individuele portret
foto's gemaakt worden en dinsdag de broertjes/zusjes portretten, is de
kans is groot dat de kinderen zowel maandag als dinsdag gefotografeerd
worden.
Dit i.v.m eventuele lievelingskleren en kapsels.

Ingang van Ittersumstraat en Hoofdingang.

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?

De school ontvangt signalen van ouders die zich ongerust maken over de
veiligheid van de kinderen.
Voor het brengen/halen van de kinderen blijkt dat er auto’s geparkeerd
staan dichtbij de ingang aan Ittersumstraat. Daarnaast staan er ook
wachtende ouders met fiets.
Ook blijkt dat ouders die staan te wachten aan de ingang van de
Brethouwerstraat dichtbij de ingangen staan.
In beide gevallen belemmert dit de doorgang voor de kinderen. Samen
leren we de kinderen over de 1,5 m naar volwassenen en in school zien we
dat kinderen daar echt soms een stapje voor opzij doen.

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaalGroep
bestand
aanleveren
8 naar Kasteel
Rechtere
vóór woensdag 12.00 uur)

Wilt u er rekening mee houden dat de kinderen graag die 1,5 m willen
houden en dat de ingangen aan de Ittersumstraat en aan de
Brethouwerstraat dan voldoende vrij worden gehouden?

We weten natuurlijk dat het soms zoeken is naar een plekje waar je veilig
kunt wachten maar dat is even niet anders. We hopen op andere tijden.
Aan alle ouders willen we vragen zoveel mogelijk rekening te houden met
het “loopgebied” dat geldt voor ouders die in de buurt van de school
wonen. Van deze ouders wordt gevraagd om lopend naar school te komen.
Gebruikt u de ingang aan de van Ittersumstraat en komt u met de auto,
dan kunt u gebruik maken van de parkeerplaats aan de van Ittersumstraat
en anders zo ver mogelijk af van de ingang van het schoolplein.
Als extra bijlage is ook het verkeersplan meegestuurd. Dit is opgesteld door
de verkeerscommissie en de verkeersouders.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Aanvulling op het artikel over de speeltoestellen.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de geplaatste
speeltoestellen.
Daarin werd verteld hoe de speeltoestellen zijn betaald met de opbrengst
van de verkoop van methodeboeken en met de bijdragen van de
activiteitencommissie en de school.
Wat niet is genoemd dat ook de actie van de Jumbo een substantieel
bedrag heeft opgebracht.
Dank daarvoor want met behulp van uw boodschappen en de daaraan
gekoppelde actie van de Jumbo is dit allemaal gerealiseerd. Met name de
schommel is grotendeels betaald van de actie Vul de Kas van Jumbo.
Daarnaast zijn ook de namen genoemd van de vaders die geholpen
hebben. Ook hier is iets fout gegaan.
Want behalve Bas Lambers, Bart Lip en Dennis Koenjer hebben Remco
Seine en Stefan Klooster ook geholpen.
Tja… het duurt soms even na een zomervakantie dat je weer scherp bent.
Nogmaals heren, dank voor jullie inzet en alle ouders hartelijk dank voor
uw medewerking.

