Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
September

20

groep 1/2 schoolreisje

21

4 x 4 Voetbaltoernooi

25
27

Kleine Kornuiten
groep 3,4 schoolreisje
start kinderboekenweek
'Vriendschap - Kom erbij!'
/ 'Door dik en dun'

Oktober
9
10 MG gr 1/2 en 4 t/m 7
18
10 MG gr 1/2 en 4 t/m 7
19
gezamenlijke afsluiting
Kinderboekenweek
19
start actie Schoenmaatjes
22-26 herfstvakantie
November
5
ouderavond
14
studiedag (lln 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.

Iets voor de nieuwsbrief?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Bijbelrooster:
Thema: Wie kan ons redden?
Exodus 14: 9-31, Exodus 15: 1-18 en Exodus 15: 22-26
Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit hen achterna om
hen terug te brengen naar Egypte; wie kan hen nog redden? Als geen me ns
meer weet hoe het verder moet, weet God het wel. Hij wijst een weg door
het water

Wijziging jaarplanning:
Om verschillende redenen is de Evaluatie- en Planningsdag (was 7 juni
2019) verplaatst naar vrijdag 14 juni 2019.
Wij hopen op uw begrip voor deze late wijziging.

Startfeest cbs De Spiegel:
Vrijdag 14 september was het weer tijd voor het jaarlijks startfeest.
De commissie had gezorgd voor een mooie fietstocht met onderweg enkele
opdrachten.
Natuurlijk ging de route langs de BuitenSpiegel waar ouders en kinderen
een kijkje konden nemen.
Rond 19.00 u waren er veel ouders en kinderen aanwezig bij de officiële
opening van de BuitenSpiegel door wethouder Jan Uitslag.
Voor de opening was het logo afgedekt met een doek en met behulp van
Noa en Dalena werd de opening verricht door het doek weg te halen.
Voor de kinderen was er een heerlijk ijsje als extra verrassing voor deze
speciale gelegenheid.
Na de opening ging het weer verder met de fietstocht richting De Spiegel.
Ook daar konden de kinderen hun energie kwijt want er stonden 3
springkussens klaar.
Voor de ouders was er koffie en cake en de kinderen konden genieten van
een lekker frisje.
Aangezien er meer dan voldoende ijs aanwezig was in de kar, was de
ijscoman zo vriendelijk om zijn kar te verhuizen van de BuitenSpiegel naar
De Spiegel. Ook daar konden de kinderen genieten van lekker fris ijsje.
Sommigen al voor de 3e keer.
Tijdens de opening was de pers ook ruim vertegenwoordigd.
Voor een indruk: https://www.youtube.com/watch?v=1gUanaL9HcA

Even voorstellen:
Beste ouders,
Ik ben Inge de Velde, 18 jaar en ik woon in Dalfsen.
Dit jaar loop ik stage bij De Spiegel in groep 1B.
Daar ben ik aanwezig op de maandag en de dinsdag en vanaf februari ook
op de woensdag. Omdat ik het erg leuk vind om te werken met kinderen
ben ik op zoek naar nieuwe oppasadresjes. Daarom lijkt het mij erg leuk om
op uw kinderen te passen.
Heeft u wel eens een oppas nodig? Stuur mij gerust een be richtje!
Mijn nummer: 0631595708 Email adres: ingedevelde@gmail.com
Groetjes Inge

Gezocht:

Zending:

Wie wil voor ons lege, schone
blikken sparen (formaat
knakworst)?
Deze mogen, zonder etiket
ingeleverd worden bij juf
Marlies of juf Corina (of bij de
eigen leerkracht van uw kind)

Zoals jullie op de informatieavond konden horen, gaan we dit schooljaar
sparen voor water in Kenia. De stichting ‘Red een kind’ helpt de mensen
daar door het regenwater op te vangen met tanks.
Door de enorme droogte is er in delen van Kenia nauwelijks water. Dit heeft
enorme impact op het leven van de mensen die daar wonen. Oogsten
mislukken, waardoor ouders soms geen inkomen hebben. Het is voor ons
moeilijk voor te stellen dat het zo warm is en dat je dan niet gewoon naar
de kraan kan gaan om wat te drinken.
Door de dorst kunnen de kinderen op school zich slecht concentreren,
worden huilerig, lusteloos of juist geïrriteerd. Kinderen komen vaak moe op
school omdat ze voor schooltijd al hele afstanden lopen om water te zoeken
of omdat ze juist tot laat in de avond op zoek zijn geweest.
Wij gaan als school natuurlijk
proberen zoveel mogelijk
watertanks bij elkaar te sparen.
Helpen jullie mee?!
Elke maandag staat het
spaarpotje klaar in de klas.
(maar ook op andere dagen
is het geld van harte welkom!)

Even voorstellen:
Hoi allemaal!
Ik zal mij even voorstellen: Mijn naam is Rebecca van Dis, getrouwd met
Arjo van Dis en moeder van 2 jongens Jonathan (7b) en Benjamin (1b).
Ik ga Wilma Nederveen assisteren met het Coördineren van het TSO rooster
en dit t.z.t. overnemen.
Na 15 mooie jaren op Aruba te hebben gewoond zijn wij met ons gezin
vorig jaar zomer verhuisd naar Dalfsen. Een hele verandering maar we
genieten erg van de seizoenen en de mooie omgeving van Dalfsen.
Ouders die mee willen draaien als eetouders bij de kleuters of pleinwacht
kunnen zich opgeven via tso@cbsdespiegel-dalfsen.nl . Je ontvangt dan de
informatie om jezelf online in te roosteren voor een dienst en dag die jouw
uitkomt. Met elkaar kunnen we het rooster vullen zodat ook leraren van
hun welverdiende pauze kunnen genieten.
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking en hoop dat we met elkaar het
rooster kunnen blijven vullen!
Zonnige groet, Rebecca

