Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
September
13 Schoolreisje groepen 5 en 6
17 Schoolreisje groepen 4
23 Studiedag: alle lln vrij
23 -27 Week tegen het pesten
oktober
2 Studiemiddag;
alle lln. vrij om 12.30
10 Fietscontrole groep 1 t/m 6
10 10 minutengesprekken
groep 1,2 en 4 t/m 7
15 10 minutengesprekken
groep 1,2 en 4 t/m 7
17 Fietscontrole groep 7 en 8

Bijbelrooster:
Thema: Code rood
Genesis 4: 1-16, 6: 9-22 en 7: 1-24
Het was mooi, het was goed. Maar in de verhalen van deze week wordt het
‘code rood’. Het bloed van Abel valt op de aarde, als teken van hoe het mis
kan gaan tussen mensen.Deze week beginnen we ook met het verhaal van
Noach. Er gaat zoveel mis op aarde, dat het zo niet verder kan. Noach
wordt gewaarschuwd: hij moet een ark bouwen om aan de vloed te
ontkomen.

Nieuwe Leerling:
Er is in groep 1b weer een nieuwe leerling gestart: Lorièn de Heer. Wij
wensen Lorièn een fijne tijd bij ons op school.

Aanmelding leerlingen:
Hierbij willen we u vriendelijk verzoeken uw kind(eren) aan te melden als
het voor 1 juli 2020 vier jaar wordt.
Met name voor dit schooljaar is dit belangrijk. We willen graag zo spoedig
mogelijk in beeld hebben of we dit jaar opnieuw een instroomgroep
moeten starten en wanneer dit zou moeten gebeuren.
Deze oproep geldt dus met name voor de ouders van wie het kind dit
schooljaar nog instroomt voor 1 juli 2020.
Als dat het geval is dan graag zo spoedig mogelijk aanmelden als u dat nog
niet heeft gedaan.

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 via
TSO@cbsdespiegel-dalfsen.nl. Zo blijft ons continurooster voor iedereen
succesvol.

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?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Groep 8 naar Kasteel Rechteren

Roefeldag Dalfsen :
Ook dit jaar gaan we weer roefelen. Wat is een Roefeldag? Het doel van
deze dag is om de kinderen een kijkje te laten nemen in de keuken van vele
bedrijven of instellingen die daar belangeloos aan meewerken, en daar
uitleg te krijgen, of actief iets te doen. Bijvoorbeeld: op stap met de
boswachter, de brandweer maar ook Carinova of de huisarts.
De Roefeldag zal dit jaar plaatsvinden op . De Roefeldag duurt van 13.00
uur tot ± 16.30 uur.
Nadat het Roefelcomité presentaties op de basisscholen heeft gegeven in
week 37, kunnen de kinderen van groep 7 en 8 zich tot 18 september
aanmelden via de website www.roefeldagdalfsen.nl. De flyers over de
Roefeldag worden uitgedeeld door de juf/meester.
Natuurlijk moeten de kinderen die meedoen worden begeleid: ouders,
verzorgers en oppassers worden daarom van harte uitgenodigd om zich op
te geven als begeleider, dit kan ook via de site. Wil je eens zien hoe het de
afgelopen jaren is geweest? Kijk op de Foto’s pagina van de site of op de
facebookpagina www.facebook.nl/roefeldagdalfsen om te zien hoe leuk
het allemaal was. Tot ziens op de Roefeldag.

