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Bijbelrooster:
thema: Ik zal er zijn
Exodus 3: 1-12, 4: 1-17 en 5: 1-9
God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël
moet laten gaan. Mozes ziet allerlei bezwaren maar God zegt: Ik ga
met je mee. Ook Mozes' broer Aäron gaat mee naar Egypte.

Luizen:
Zoals jullie zullen begrijpen is er de komende tijd geen luizenpluizen
op school, maar luizen zijn er helaas wel altijd… Als er in de klas van
uw kind luizen geconstateerd worden krijgt u een berichtje van de
leerkracht om extra te controleren.
Controle is echter wel vaker nodig. Kijk dus regelmatig even of uw
kind nog luizenvrij is.

Zendingsdoel:
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Een spannende tijd voor veel
kinderen, en al helemaal wanneer ze binnenkort jarig zijn. Voor
kinderen uit arme gezinnen is het extra spannend, want hoe moet
dat nou zonder traktatie? Gelukkig zit in de Jarige Job verjaardagsbox
alles voor een fijne verjaardag, zowel thuis als op school.
Elke maandag (maar ook best andere dagen hoor) mogen leerlingen
van de Spiegel weer geld meenemen voor dit mooie doel; stichting
Jarige Job, zodat alle kinderen in Nederland hun verjaardag kunnen
vieren. Doordat we vorig schooljaar ook een tijd niet naar school zijn
geweest, en dus ook niet gespaard hebben, willen we dit jaar graag
voor deze kinderen verder sparen.
Meer informatie vind je op: https://www.stichtingjarigejob.nl/
Wilt u nog meer doen dan de wekelijkse bijdrage (of vergeet u het
steeds) er zijn ook op hun site leuke mogelijkheden om (samen met
uw kinderen) te kijken naar hoe u kunt steunen.
https://www.stichtingjarigejob.nl/liefde-is-t-shirt/
https://www.stichtingjarigejob.nl/wat-kun-jij-doen/verjaardagswinkel/

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
Groep 8 naar Kasteel Rechtere
vóór woensdag 12.00 uur)

Thuisblijven van uw kind.
Regelmatig wordt de school gebeld over het al of niet thuis moeten blijven
van uw kind(eren). De school belt dan naar de GGD voor advies. We
verwachten dat we de komende tijd van herfst en winter veel meer
telefoontjes zullen krijgen. In de bijlage van deze nieuwsbrief ontvangt u
daarom het protocol van de POraad dat gemaakt is op basis van de
maatregelen van het RIVM en daarnaast ook enkele beslismodellen.
Sommige regels zijn geel gearceerd vanwege de relevantie daarvan.
Met deze bijlagen kunt u in de meeste gevallen zelf de afweging maken of
uw kind naar school kan. Indien deze informatie nog onvoldoende is
verzoeken we u om zelf te bellen met de GGD. Misschien komt uw kind dan
wat later naar school. Dat vinden we dan geen probleem. U kunt dan een
mailtje sturen naar de leerkracht om dit kenbaar te maken.

Studie(mid)dagen 2020-2021:
U heeft onze negen studiemiddagen voor komend schooljaar vast al
wel gezien in de jaarplanning. Wat doen wij eigenlijk tijdens een
studiemiddag? In onderstaand stukje wordt hierover een en ander
verteld. Dit wordt gedaan mede in het licht van de
tevredenheidsvragenlijst die als ouder hebt ingevuld in juni 2019.
Daarin werd o.a. de behoefte uitgesproken dat we als school u meer
zouden kunnen informeren over onderwijskundige ontwikkelingen.
In 2019 hebben wij als schoolteam opnieuw onze missie en visie
vastgesteld. Op basis van deze visie hebben wij ook vastgelegd welk
gedrag wordt verwacht van leerlingen en leerkrachten en is een
vooruitblik geformuleerd welke school wij in 2023 willen zijn:
“In 2023 staat De Spiegel bekend als christelijke school waar
iedereen gehoord en
gezien wordt, zich veilig voelt en zijn kwaliteiten heeft leren kennen
en ontwikkelen.”
Afgelopen schooljaar (2019-2020) zijn wij tijdens onze eerste
studiedag gestart met een 0-meting waarbij leerkrachten kennis
hebben gemaakt met de dagelijkse praktijk van elke leerkracht in
zijn/haar eigen groep. Het doel hiervan was om kennis te maken met
elkaars kwaliteiten en eigenaarschap te ontwikkelen bij de
leerkrachten.
Vanuit de 0-meting zijn er verschillende ontwikkelpunten naar voren
gekomen en daar is afgelopen jaar hard aan gewerkt. Hieronder een
korte samenvatting hiervan:
De leerkrachten van de groepen 1-2-3 hebben de open inloop van
groep 1-2 doorgetrokken naar groep 3. Om de overgang van groep 23 te versoepelen is er eind vorig schooljaar, nadat de scholen weer
open mochten, een pilot gestart waarin kinderen van groep 2, tijdens
de open inloop, op bezoek gingen in groep 3. Dit schooljaar krijgt dit
onder andere een vervolg.
In de middenbouw zijn de leerkrachten bezig geweest met
zelfstandig werken in de middenbouw. Dit krijgt komend schooljaar
onder andere een vervolg.
In groep 6-7-8 hebben verschillende kinderen en leerkrachten een
pilot gedaan met papieren en digitale weektaken en hebben de
leerkrachten samen afspraken gemaakt omtrent het werken met een
weektaak. Ook zijn er vaste afspraken gemaakt voor het zelfstandig
werken in en buiten de klas.
Tijdens de studiedagen van dit schooljaar zullen wij als schoolteam
een vervolg geven aan onze schoolontwikkeling. In groep 1-2-3 staat
als nieuw thema ‘bewegend leren’ op de agenda, in groep 4-5 zullen
de leerkrachten het groepsdoorbrekend (begrijpend en technisch)
lezen opstarten en zal en doorgaande lijn gemaakt worden voor de
zaakvakken. En de leerkrachten in groep 6-7-8 zullen zich bezig
houden met de grote vraag ‘Hoe zorgen wij er voor dat iedereen (in
2023) zijn kwaliteiten heeft leren kennen en ontwikkelen?’
Heeft u vragen en/of opmerkingen over bovenstaand stukje dan
hoor ik het graag.
Met vriendelijke groeten mede namens het team,
Max Bakhuis

