Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: Wat wil je nog meer?
God heeft de mens gemaakt en heel veel dieren. De mens geeft alle dieren
een naam, maar hij mist iemand die bij hem past. Daarom maakt God nog
een mens, zodat ze samen verder kunnen. Ze mogen eten van bijna alle
bomen in de tuin. Maar die ene boom...

Agenda
September
6 Startfeest 18.30 - 20.00 uur
9 Schoolreisje groep 3
9 Info avond groep 5 en 6
19.00 - 20.00 uur
Info avond groep 1 en 2
20.00 - 21.00 uur
10 Schoolreisje groep 1 en 2
10 Info avond groep 7 en 8
19.00 - 20.00 uur
Info avond groep 3 en 4
20.15 - 21.15 uur
13 Schoolreisje groepen 5 en 6
17 Schoolreisje groepen 4
23 Studiedag: alle lln vrij

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?

Groep 8 naar Kasteel Rechteren

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Fietsen parkeren:
Zoals jullie wellicht hebben gezien zijn er afgelopen week witte lijnen op de
stoeptegels gezet op het plein voor de hoofdingang.
Het is de bedoeling de fietsen te parkeren achter de witte lijn (op de stoep
of op het gras) en de looppaden naar de parkeerplaats en langs het hek vrij
te houden van fietsen om een vlotte doorstroming vanaf het schoolplein te
bevorderen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking namens de Verkeersouders
Krentenbaard:
In verschillende klassen heerst er krentenbaard. Aangezien dit ook erg
besmettelijk is, is dit wellicht handig om te weten en er alert op te zijn.

Voor in de agenda:
groep 4 is tijdens de Koningsspelen op vrijdag 24 april 2020, net als groep 1
t/m 3 ook om 12:30 uur vrij is (en dus niet om 14:15 uur!)

Oproep voor pleinwacht en eetouders.
Bij deze de oproep om u aan te melden als eetouder en/of pleinwacht.
Als er voor de groepen 1 en 2 geen eetouder is betekent, dit voor de
leerkracht dat zij geen pauze kan nemen. Dus graag uw aanmelding door in
te loggen op ons onlinerooster om gezellig met de kinderen in de groepen
1 en 2 te eten. Zo blijft ons continurooster voor iedereen succesvol.

