Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: Vol vuur!
Exodus 2:11-25, Exodus 3:1-12, Exodus 5:1-9
Mozes kan het niet aanzien dat de Hebreeërs het zo zwaar hebben. Nadat
hij een Egyptenaar gedood heeft, moet hij vluchten. Bij een brandend
braambos hoort hij de stem van de Heer. Het volk moet weg uit Egypte.

Agenda

Nieuwe leerlingen:

September
9
Startfeest 18.00-20.00 u
12
Schoolreisje groep 3a/3b
12
Informatieavond
19.00 u gr 6, 6/7 , 7 en 8
Informatieavond
20.00 u gr 1/2
13
Informatieavond
19.00 u gr 4, 4/5 en 5
Informatieavond
20.00 u gr 3a, 3b
15
Schoolreisje gr 1 en 2
20
Schoolreisje gr 6, 6/7, 7
22
Schoolreisje gr 4, 4/5, 5

In groep 1a is deze week Pepijn Rosier gestart op De Spiegel. Wij wensen
hem heel veel plezier bij ons op school!
Ook in groep 3b zijn twee nieuwe leerlingen gestart, Daan Gerritsen en
Kyran de Graaf. Welkom jongens en een fijne leerzame tijd gewenst!
Vlak voor de zomervakantie hebben wij in groep 5A vier nieuwe kinderen
gekregen. Wij wensen Joep Dieker, Rembrandt Nap, Sannah van Marle en
Boaz Gerritsen een hele fijne tijd op de Spiegel.

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.

Gezinsuitbreiding:
Vlak voor de vakantie werd de familie Lambers blij verrast met
gezinsuitbreiding. Jorrit en Matijs hebben een pleegzusje gekregen genaamd
Selena. “Er zullen handen zijn die je dragen, en armen waarin je veilig bent,
en mensen die zonder vragen, zeggen dat je welkom bent!”
Maandag 29 augustus werd er bij Tedros Tsegay Gbtsawi thuis een meisje
geboren genaamd “Josan”.
Wij willen als team de familie Lambers en de familie Tsegay Gbtsawi van
harte feliciteren met hun dochters en wensen hen veel liefde en geluk
samen.

Informatieavond:
Aanstaande maandag en dinsdag zijn de informatieavonden van de groepen
al weer. Maandag zullen de groepen 1,2,6,7 en 8 iets over hun klas vertellen
en op dinsdag bent u welkom bij de groepen 3,4 en 5. Van harte welkom om
kennis te maken en iets meer te horen over deklas van uw zoon of dochter.
(Tijden staan in de agenda)

Startfeest:

www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

HULP GEVRAAGD: vrijdag 9 september ‘laat maar zien hoe actief je bent!’
Vrijdagavond 9 september vindt het startfeest plaats. Alle gezinnen met
kinderen op de Spiegel zijn vanaf 18.00 uur welkom op het schoolplein. Je
kunt zelf kiezen of je direct een activiteit doet of eerst gezellig wilt bijpraten.
Voor de kinderen is er een kleine versnapering en ook is er voor iedereen
ranja, koffie of thee een stempelkaart kopen is, in tegenstelling tot eerdere
berichten, dus niet nodig). Wie kan vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur helpen
om spullen klaar te zetten en het plein gezellig aan te kleden? Laat het
weten via mirjam_mirjam@hotmail.com of via 06-16614976.
Alvast bedankt voor je hulp!

Iets voor de nieuwsbrief?

Gevonden voorwerpen:

c.dijkstra@pco-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Er zijn weer heel wat gevonden voorwerpen. Tijdens de informatieavonden
zullen deze in de hal liggen. In de loop van de week zal het weggebracht
worden. Kijk dus snel of er nog iets van u/jullie tussen ligt!
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