Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
0529-432341

info.cbsdespiegel@pco-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Bijbelrooster:
Thema Het verschil Exodus 7-10; 12:29-42
De farao is anders dan God. In heel Egypte is het anders dan in het gebied
van de Israëlieten. Het volk Israël trekt weg in de nacht, op weg naar het
land dat God beloofd heeft.

Nieuwe leerlingen:

Agenda
September
15
Schoolreisje gr 1 en 2
19-23 Week tegen het Pesten
20
Schoolreisje gr 6, 6/7, 7
21
Trefbaltoernooi
22
Schoolreisje gr 4, 4/5, 5
28
Kinderpostzegels (gr 7)
28
Finale Trefbaltoernooi
29
Start kinderboekenweek
'Voor altijd jong - Opa
en Oma'
30
Studiedag team:
alle leerlingen vrij
Oktober
3
Studiedag team:
alle leerlingen vrij

Sinds de zomervakantie zijn ook in groep 6 en 7 nieuwe leerlingen gestart.
Lejla ter Horst in groep 6a en Justin Fokkert en Loes Anne Nap in groep 7a.
We wensen ook deze leerlingen een hele fijne tijd bij ons op school!

Jij ook erBIJ!
Afgelopen weken stond het thema "Jij hoort erBIJ" in de groepen 4A, 4/5B
en 5A centraal. We hebben als start van het nieuwe schooljaar verschillende
samenwerking- en kennismakingsactiviteiten gedaan. Ook hebben we
gewerkt over BIJEN en hebben we een bezoekje gebracht aan
natuurboerderij "Lindehoeve" voor een gastles van de bijenvereniging.
"Wisten jullie dat ze bij de Lindehoeve een echte bijenkroeg hebben? En dat
je hier de bijen veilig van heel dichtbij kunt zien? Een bijenkoningin is te
herkennen aan de stip op haar rug. En wisten jullie dat bijen bloemen nodig
hebben voor de bestuiving? En dat een mannetjesbij een 'dar' heet?"
U leest het al....wij hebben BIJzonder veel geleerd! Wilt u ook eens zo'n
BIJzonder leuk uitstapje maken of een potje échte honing kopen?
Natuurboerderij Lindehoeve is dagelijks geopend. Kijk voor meer informatie
op www.natuurboerderijdalfsen.nl

Gevonden voorwerpen:
Er is een mand vol met gevonden voorwerpen. Mist u kleding, beker of
broodtrommel van uw kind kijk dan in de mand met gevonden voorwerpen.
De mand is helemaal vol met jassen, jacks, T shirts e.d.
Tot volgende week woensdag,21 september heeft u de gelegenheid om uw
"verloren"spullen op te halen daarna voeren wij het af !

Kleutergroepen:
Iets voor de nieuwsbrief?
c.dijkstra@pco-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Wie heeft er voor ons een stuk tuinslang van ongeveer 1,5 meter?
Geeft niet wanneer de slang poreus is want wij willen het gebruiken om zgn
brandweerman te spelen. Wie heeft er misschien nog meisjes /jongens
onderbroeken? Wij sparen boterbakjes en knopen!

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.

Op schoolreisje:
Wij zijn maandag op schoolreisje geweest. Met auto’s gingen we naar de
Wolventuin. Dat is op camping de Kleine Wolf in Ommen. Daar hebben ze
een binnen speelhal. Daar kon je heel hoog klimmen. Dat durfden we bijna
allemaal wel. Je kon ook een parcours lopen op tijd. We kregen ook patat en
ijs. Buiten was het erg warm, wel 30 graden. Maar binnen was het lekker
fris. Groep 3a en groep 3b.

Foto’s:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

Cbs De Spiegel “Vult de kas"
Zoals u misschien weet is de Jumbo gestart met de actie "Vul de kas".
Ook De Spiegel doet mee met deze actie.
Doel: herinrichting van de leeshoek in de hal om de leesmotivatie van
leerlingen te vergroten.
We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst en daarvoor hebben 'uw
boodschappen' nodig.
Bij elke € 10 ,- aan boodschappen ontvangt u namelijk een voucher die u toe
kunt kennen aan De Spiegel.
Dus: op naar de overvolle boodschappen karretjes

