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

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

Agenda
september
4
1e schooldag
4
8.30 inloop met koffie
10
9.30 uitreiking kaars in
de NGK, Polhaarweg.
18
schoolreis groep 3a/3b
18
19.00 informatieavond
in groep 7, 7/8 en 8
18
20.00 informatieavond
in groep 1, 1/2 en 2
19
19.00 informatieavond
in groep 5, 5/6 en 6
19
20.00 informatieavond
in groep 3a, 3b , 4a, 4b
25
schoolreis groep 1 en 2
27
12.00 kinderpostzegel
actie groep 7
29
Jubileumfeest:
De Spiegel 5 jaar!

Bijbelrooster:
Thema: Mijn familie
Genesis 25: 19-34 en Genesis 26
Rebekka krijgt twee kinderen: Jakob en Esau. Ze zijn heel verschillend. Esau,
de oudste zoon, ruilt zijn eerstgeboorterecht in voor een kom soep. Met de
groepen 5,6 en 7,8 lezen we ook het verhaal van Isaak bij de Filistijnen.
Hoeveel toekomst heeft het verhaal van deze familie nog?

Geboren:
Mirjam (gr. 4b), Tamar (gr. 3a) en Lisanne Lip (thuis) hebben er een broertje
bij: David. David is op zondag 9 juli geboren en moeder Petra is vorige
week donderdag met hem thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ook langs deze
weg: Bart, Petra en kinderen: van harte gefeliciteerd met dit prachtige
wonder!
Bij de familie van Drielen is op 16 juli een baby geboren: SUUS. Suus is het
zusje van Norah uit groep 1a en van Teun. Van harte gefeliciteerd allemaal
en veel geluk samen!

Vacature DagverantwoordelijkeTSO:
Wie vindt het leuk om mee te denken met het pleinwacht en eetouder zijn.
En daarbij 1x in de week de zorg te dragen dat alles goed verloopt?Meld je
dan als dagverantwoordelijke bij de TSO van de Spiegel. Vanaf volgend
seizoen gaan werken met -indien mogelijk- 5 dagverantwoordelijke. Elke dag
iemand anders. Het is de bedoeling dat diegene dan tijdens het pauze
gebeuren (eten en buitenspelen) in de hal aanwezig is en zorgt dat alles
goed loopt; Of alle eet- en pleinwachtouders aanwezig zijn / Een oogje
houden op de kinderen die binnen lezen / Zorgen dat de leerkrachten pauze
kunnen houden / Eventueel wonden verzorgd als dit nodig is /
Dagverslag maken / En om de zoveel tijd een overleg met de overige
dagverantwoordelijke over het beloop van alles.
Lijkt je dit wat mail me dan. tso@cbsdespiegel-dalfsen.nl
Wilma Nederveen, overblijfcoördinator

Sparen voor de Voedselbank Dalfsen:
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

Iets voor de nieuwsbrief?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Afgelopen week hebben we met elkaar maarliefst 12 kratten vol
boodschappen ingezameld voor de Voedselbank. Mooi om te zien dat zoveel
kinderen en ouders hebben bijgedragen aan deze laatste actie.
Naast het geld (1600 euro) is de voedselbank ook erg blij met deze
producten! Wij willen de kinderen hiermee leren om om te zien naar een
ander die het minder goed heeft, elkaar te helpen en zorg te dragen voor je
naaste en tot steun te zijn waar dat nodig is. Een geslaagde actie!

Wij gaan verhuizen!!
Een klein berichtje, omdat we
geen afscheid willen nemen,
nog vaak genoeg in Dalfsen te
vinden zijn, maar alle meesters
en juffen, kinderen en ouders
wel ontzettend willen
bedanken voor alle fijne jaren
op deze school!!!
Ons nieuwe adres is
Coevorderweg 35a
in Stegeren (Ommen)!
Kom gerust langs als je in de
buurt bent!
Groetjes Elvis & Géke
Demi, Sem & Floor Euverman

Afsluiting schooljaar 2016-2017:
Met de afscheidsmusical van groep 8 en de doordraaidagen op donderdag
en vrijdag wordt het schooljaar 2016-2017 afgesloten.
Een jaar waarin weer met veel passie en energie elke dag lesgegeven werd
aan de leerlingen van onze school.
Ook een jaar waarbij we opnieuw regelmatig een beroep deden op u als
ouder om mee te helpen als chauffeur, bij het lezen, bij het knutselen, als
eetouder of als toezichtouder en allerlei andere zaken.
De Spiegel kent ook ouders die in groepsverband de handen uit de mouwen
steken zoals: de verkeersouders, de luizenpluizers, de activiteitencommissie,
de medezeggenschapsraad en daarnaast ouders die in groepsverband
incidenteel hun beste beentje voorzetten zoals bijvoorbeeld bij het maken
van het musicaldecor.
Allemaal voorbeelden hoe we als team en ouders De Spiegel als een geoliede machine laten functioneren.
Als team willen u daarvoor hartelijk danken en we hopen dat we ook
komend jaar een beroep op u kunnen blijven doen. Daarbij wordt met
name gedacht aan de eetouders in de groepen 1 en 2. We kunnen daar nog
best wat hulp gebruiken.
In dit schooljaar is De Spiegel ook behoorlijk gegroeid in leerlingenaantal.
Dat heeft geresulteerd in het feit dat we komend jaar gaan werken met 14
groepen. U heeft hiervan al bericht ontvangen. De 14e groep wordt
gehuisvest in het huidige BSO lokaal. Tot aan de herfstvakantie zal dit lokaal
in gebruik zijn door Partou en door De Spiegel. Een gecombineerd gebruik
dus.
Dit gecombineerde gebruik zal duren tot aan de herfstvakantie want daarna
vertrekt Partou uit ons gebouw. Dit heeft te maken met het aantal kinderen
dat gebruik maakt van Partou. Na dit vertrek zijn alle lokalen van De Spiegel
dus in gebruik.
Naar aanleiding van de groei zijn ook een aantal leerkrachten benoemd:
Juf Maaike Bosscher, u heeft haar leren kennen in het afgelopen jaar als
leerkracht van de instroomgroep. Zij blijft dit ook komend jaar doen als
leerkracht van groep 1c
Verder is benoemd:
Juf Froucke Hoekstra, zij is benoemd als leerkracht in groep 1a/2a als duo
van juf Joan op donderdag en vrijdag en in groep 1b als duo op de
woensdag naast juf Bea.
Juf Yvonne Nijboer, zij, is in het kader van mobiliteit, gekomen van het
Ichthus en gaat lesgeven in groep 4a (bso lokaal) op maandag en dinsdag en
in groep 3b op donderdag en vrijdag.
Met het deze nieuwe collega's is het team van De Spiegel op volle sterkte en
zijn we klaar voor het volgend cursusjaar.
Uw aandacht willen we graag vragen voor de collega's die langdurig met
ziekteverlof zijn: juf Reinhilde de Graaff en meester Jacco Kleemans.
Het zou fijn zijn om aan hen te denken door het sturen van bijvoorbeeld een
kaart.
Verder nemen we een beetje afscheid van juf Willeke van der Veen.
Haar zwangerschapsverlof vangt aan in de zomervakantie en zij keert naar
verwachting in januari terug.
Ook meester Jelmar keert (voorlopig) niet terug aan De Spiegel. Hem willen
we natuurlijk bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wellicht
kunnen we in de nabije toekomst opnieuw een beroep op hem doen.
Tenslotte willen we als team u een hele goede vakantie toewensen met veel
zon en zien we elkaar hopelijk in goede gezondheid terug op maandag 4
september om 08.30 bij ons vertrouwde koffiemoment. We hopen u dan
allemaal weer te ontmoeten.

