Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
september
7-11 Info via leerkr over
schooljaar 2020-2021
oktober
7
Studiedag vervalt
i.v.m. corona;
leerlingen gewoon
naar school

Bijbelrooster:
Thema: Luister je wel?
Exodus 7-10 en 12: 29-42
Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan
komen. Maar dat blijkt niet het probleem te zijn. Het probleem is dat
de farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen in
het land Egypte. Uiteindelijk trekt het volk Israël in een donkere
nacht weg uit Egypte.

Kaars vanuit de kerk:
In Dalfsen is het een gewoonte om aan het begin van het schooljaar
een kaars uitgereikt te krijgen in een van de kerken. Deze kaars
wordt bij toerbeurt gebruikt bij de dag- en weekopeningen in de klas.
Afgelopen zondag was er bij De Hoeksteen, Polhaarweg, een dienst
waarin voor De Spiegel en De Buitenspiegel een kaars is meegegeven
aan onze leerlingen. Er is een zegen gevraagd over het nieuwe
schooljaar, voor leerlingen, leerkrachten en ouders, speciaal in deze
ongewone tijd. Op de kaart die bij de kaars mee naar school
gekomen is staat de prachtige tekst dat Jezus het Licht van de wereld
is en dat we Zijn licht door ons heen mogen laten schijnen.
Heer, uw licht en uw liefde
schijnen: https://www.youtube.com/watch?v=h7cpemkb-SU

Nieuwe leerlingen:

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.
Groep 8 naar Kasteel Rechtere
Iets voor
de nieuwsbrief?

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

In groep 1a zijn drie kleuters vier jaar geworden: Yosan Tsegay,
Meike Hummel en Stephanie Maters. Zij mogen vanaf nu bij ons naar
school. In groep 5a is Elijah Snel gestart. We wensen Elijah, Yosan,
Meike en Stephanie een fijne tijd.

Geen vrije dag op 7 oktober:
Op woensdag 7 oktober zouden de kinderen vrij zijn in verband met
een studiedag voor alle personeel van Floreant. Deze studiedag gaat
niet door i.v.m. het Coronavirus. De kinderen gaan die dag dus
gewoon naar school. U ontvangt tijdig bericht hoe deze dag verderop
in het jaar zal worden ingevuld en de kinderen dus wel vrij zijn.

