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

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

Agenda
september
25
schoolreis groep 1 en 2
27
12.00 kinderpostzegel
actie groep 7
28
Jubileum sponsorloop
(onder schooltijd)
28
groep 1 t/m 3
vrij vanaf 12.30 uur
29
Jubileumfeest:
De Spiegel 5 jaar!
29
4 x 4 toernooi
(voetbal 16.00 uur)
oktober
5
Staking basisscholen
alle leerlingen vrij
6
Studiedag team:
alle leerlingen vrij
9
Studiedag team:
alle leerlingen vrij

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)

Bijbelrooster:
Kijk dan naar me!
Genesis 29: 21-35 en Genesis 30: 1-24
Na de bruiloft blijkt dat Lea de plaats van haar jongste zus heeft ingenomen.
Jakob werkt nog eens zeven jaar om ook met Rachel te kunnen trouwen. Lea
krijgt kinderen en hoopt dat Jakob nu van haar zal houden; maar hij heeft
alleen maar aandacht voor Rachel.

Nieuwe leerling:
In groep 1c is Daan Houtschild gestart. We wensen hem een hele fijne tijd bij
ons op school!

Schoolreisje naar De Spelerij:
Afgelopen maandag gingen de beide groepen 3 op schoolreis naar Dieren,
naar de Spelerij. Met een echte grote, zwarte bus! We hebben heerlijk
gespeeld met allerlei toestellen die je zelf moest duwen, draaien, trekken of
fietsen. Ook het theater 'Circus in het ziekenhuis' vond iedereen erg leuk. Op
Youtube kun je het nog eens zien:
https://www.google.nl/search?q=circus+in+het+ziekenhuis&oq=circus+in+h
et+ziekenhuis&aqs=chrome..69i57.3808j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF8 We mochten zelf broodjes bakken aan een stok, vullen met beleg en
natuurlijk heerlijk opeten! De tijd was te kort, want we moesten alweer naar
de bus. Het was een heerlijk schoolreisje!
groep 3a en 3b

Schoolfeest:
Zoals jullie weten is er op vrijdagavond 29 september as. een schoolfeest in
de hal van onze school. Hopelijk komen jullie allemaal!
De dag erna moet er natuurlijk schoongemaakt worden, daar willen we
graag hulp bij.
Wie van jullie wil ons helpen op zaterdag 30 september van 10.00-12.00
uur? Je kunt je opgeven bij Hilligje Dunnik via de app (06-40516602).
groeten van de feestcommissie Diana Pekkeriet, Herwi Westera, Martine
Gjaltema, Hilligje Dunnik, Hester van Leur en Anouk Uitslag

