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
8
luizenpluizen
10
9.30 uitreiking kaars in
de NGK, Polhaarweg.
18
schoolreis groep 3a/3b
18
schoolreis groep 4a/4b
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
20
schoolreis groep 5 en 6
25
schoolreis groep 1 en 2
27
12.00 kinderpostzegel
actie groep 7
29
Jubileumfeest:
De Spiegel 5 jaar!
29
4 x 4 toernooi (voetbal)

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)

Bijbelrooster:
Thema: Wie ben jij?
Genesis 27: 1-46
Als Isaak zijn oudste zoon de zegen wil geven, gaat Jakob in de plaats van
zijn broer. Hij verkleedt zich en neemt het eten mee waar zijn vader om
gevraagd heeft. Als Esau later terugkomt, is de zegen voor de oudste al
vergeven.
Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29
Esau komt terug, Genesis 27:30-46

Geboren:
Juf Willeke heeft op 18 augustus een zoon gekregen, een broertje voor
Esther. We wensen juf Willeke ook langs deze weg een fijne tijd toe samen
met haar man Gerwin en haar twee kinderen!
Bij de familie Kuipers is 1 september een dochter, Hannah, geboren, zusje
voor Esmée de Jong (groep 3a). Wat een wonder om dit zo mee te mogen
maken.
In de zomervakantie heeft ook Jasmine Johnson (groep 2b) een zusje,
Yazzilina, gekregen. We willen Jasmine, haar ouders Johnson en Saba en
haar broertje Samuel van harte feliciteren en wensen hen samen veel geluk.

Nieuwe leerlingen:
Na de zomervakantie zijn er weer heel veel nieuwe leerlingen bij ons op
school begonnen.
groep 1a: Lieke Teusink en Mees van Weert
groep 1b: Ilse Lindeboom, Pepijn Hummel, Bjørn Tonn, Elise Scholten,
Johanan Karssenberg en Joran Havinga
groep 1c: Wiljo Ekkelenkamp
groep 2b: Sven Koenjer
groep 3a: Liam Schepers, Julia Schepers, Dewi Teusink, Vlinder Borger,
Maaike 't Hart en Jurre Remmelink.
groep 5a: Shayne Pluister, Justin Schepers en Bo van Weert
groep 6b: Jonathan van Dis
groep 6a: Indy Westerkamp

Luizenpluizen:
Vrijdag 8-9 worden alle kinderen en leerkrachten op luizen en/of neten
gecontroleerd door een aantal vrijwilligers. Schone haren zonder gel en
knotjes of vlechten zijn het makkelijkst te controleren. Extra hulp is altijd
welkom, dus als je zin en tijd hebt: we verzamelen ’s ochtends in de grote
gang achter de hoofdingang en gaan na de tweede bel de klassen in om te
controleren. Ieder kwartiertje dat iemand extra kan helpen is mooi
meegenomen. Graag tot dan!

Uitreiken kaars in de kerk:
A.s. zondag 10 september is er in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de
Polhaarweg aandacht voor de start van het nieuwe schooljaar. In
deze dienst wordt ook een kaars uitgereikt aan onze school die in de
weekopening of dagopening gebruikt zal worden. De kinderen hebben
onderstaand lied geleerd (melodie: Opw. 32, Dit is de dag die de Heer ons
geeft, https://www.youtube.com/watch?v=SRcaFZsXGJE):
Hier in de kerk, hier brandt het licht
dat de Heer ons geeft, dat de Heer ons geeft.
Neem het maar mee, mee naar je school,
dat Hij daar ook leeft, dat Hij daar ook leeft.
Hier in de kerk brandt het licht van de Heer.
Dat het gaat schijnen elke dag meer.
Hier in de kerk, morgen op school
brandt het licht van de Heer.
Iedereen is van harte welkom in deze kindvriendelijke dienst, waarin ds.
Gerard Nederveen voorgaat en die om 9.30 uur begint.

Schatgraven groep 6a en 7a
Als echte archeologen mogen de kinderen een dagje meedraaien in de
opgravingsput aan de Gerner Es.
De foto’s en het filmpje spreken voor zich

Alinda van Keulen

Filmpje Schatgraven:
https://youtu.be/3ZpB2SYfB1
U

Onze administratief medewerkster, Judith Muscus, heeft medio oktober een
andere baan.
Judith vervult een belangrijke rol in de ondersteuning van de directies en er
was dan ook sprake van enige paniek toen zij haar afscheid aankondigde.
De laatste 7 jaar hoefden we ons directies geen zorgen te maken over de
afhandeling van allerlei administratieve handelingen. Judith deed dat en ook
nog heel nauwkeurig.
Op dit moment is zij nog wel werkzaam voor de scholen en zorgt zij ervoor
dat haar opvolger ingewerkt wordt.
Dat is Alinda van Keulen. We zijn blij met haar komst en we hebben er alle
vertrouwen in dat de taken van Judith prima zullen worden overgenomen
door Alinda.
T.z.t. zal zij zich verder zelf voorstellen.

Actie Samenloop voor Hoop
Wij zamelen lege flessen in voor SamenLoop voor Hoop. Het geld daarvan
wordt besteed aan de bestrijding van kanker. Heeft u nog lege flessen voor
SamenLoop voor Hoop. Als u die heeft dan kunt u ze inleveren in een doos
bij de hoofdingang. Alvast dankjewel.
Groetjes Thijs van Lohuizen en Luke Linthorst

Vooraankondiging: Lustrumfeest cbs De Spiegel
Op vrijdag 21 september 2012 is De Spiegel officieel geopend.
Binnenkort is dat 5 jaar geleden en dat willen we vieren met een
Lustrumfeest op vrijdag 29 september. Alle kinderen hebben die dag school
van 8.30 u. – 14.30. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 hebben op die
middag dus geen vrij. Als compensatie zijn zij op donderdagmiddag 28
september vrij van school. Op donderdagmorgen is er ook een speciale
activiteit. Daarover krijgt u binnenkort bericht.

"Back To School Party":
We gaan binnenkort het 1e lustrum van onze school vieren en daar hoort
natuurlijk ook een "Back To School Party" bij voor ouders en leerkrachten.
Binnenkort komt er meer informatie, maar noteert u alvast de volgende
datum en tijden: vrijdag 29 september van 21.00-00.30 uur is er een
feestavond in de hal van onze eigen school.
Gratis entree, er komt een dj, iedereen krijgt een gave gadget, alleen de
consumpties moeten betaald worden. Komt allen!

