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Agenda
september
18
schoolreis groep 3a/3b
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)

Bijbelrooster:
Ik heb het voor je over
Genesis 28: 10-22 en Genesis 29: 1-20
Jakob gaat weg van zijn ouders en zijn broer Esau. In de woestijn doet hij
een bijzondere ontdekking: God gaat met hem mee. Over een ladder gaan
engelen naar boven en beneden: God overbrugt de afstand tussen de aarde
en de hemel. Jakob komt bij zijn oom Laban en wordt verliefd op Rachel.
Hij werkt zeven jaar voor zijn oom om met Rachel te kunnen trouwen.

Nieuwe kaars voor onze school:
Afgelopen zondag hebben wij de kaars, namens de kerk, gekregen voor onze
school. Als teken van verbondenheid van Kerk-school. Het licht van de
Paaskaars mag ook schijnen bij ons op school.
Zoals in het lied werd gezongen:
Hier in de kerk, hier brandt het licht 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 hij mag schijnen elke dag weer.
Hier in de kerk, morgen op school brandt het licht van de Heer!
Ook hebben wij een mooie bos bloemen ontvangen van de NGK.
Uitleg van het bloemstuk:
En Jezus nam het woord en zei: Ik ben het Licht van de wereld.
De lelie is symbool voor Jezus.
De witte rozen symboliseren het licht dat op aarde kwam.

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)

Informatieavonden:
Jaarlijks organiseert de school een informatie avond waarbij u geïnformeerd
wordt over het komende leerjaar. Hieronder vindt u de tijden.
Bij deze nodigt de school u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Groep
Datum
Tijd
Groep 7, 7/8 en 8
Maandag 18 sept 2017 19.00 – 20.00 uur
Groep 1, 1/2 en 2
Maandag 18 sept 2017 20.00 – 21.00 uur
Groep 5, 5/6 en 6
Dinsdag 19 sept 2017
19.00 – 20.00 uur
Groep 3a, 3b, 4a en 4b
Dinsdag 19 sept 2017
20.00 – 21.00 uur
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Vooraankondiging vrije dagen
Wilt u de volgende data in uw agenda noteren:
Donderdag 5 oktober: alle leerlingen zijn vrij ivm de landelijke staking van
het onderwijskundig personeel.
Vrijdag 6 oktober: alle leerlingen vrij ivm een studiedag van het team.
Maandag 9 oktober: alle leerlingen vrij ivm een studiedag van het team.

Voor de TSO hebben we nog een aantal mensen nodig om te zorgen dat de
leerkrachten pauze hebben.
Geef u op om met ons mee te doen. Dit kunnen we toch oplossen als ouders
zijnde?
We hebben nog nodig:


Maandag in de oneven weken 2 pleinwachten (groep 6-8) van 12.20
– 12.40 uur



Donderdag Eetouder groep 2 (bij voorkeur 2 mensen)



Donderdag Eetouder groep 1b (bij voorkeur 2 mensen)

Ook zou het fijn zijn als er nog een paar dagverantwoordelijke bij komen. Dit
is vooral om de mensen in de school te begeleiden en overzicht houden of
alles goed gaat en iedereen zijn of haar taak/functie kan uitoefenen.
Verder kunnen we bij de groepen 1 en 2 nog steeds mensen gebruiken voor
alle groepen die als 2e persoon willen meedoen. In je eentje lukt wel, maar
met z’n tweeën is gemakkelijker, zeker als er bijvoorbeeld iemand naar de
wc moet. En bij jonge kinderen is de hulp van ouders altijd welkom.
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