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
23 Studiedag: alle lln vrij
23 -27 Week tegen het pesten
oktober
1 -18 Kinderboekenweek
'Reis mee'
2 Studiemiddag;
alle lln. vrij om 12.30
2 Roefeldag
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

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

Bijbelrooster:
Thema: We beginnen opnieuw
Genesis 8: 1-22 en 9: 1-17
Het lijkt alsof de schepping opnieuw begint: de donkere wolken
verdwijnen, het water zakt. God begint opnieuw met Noach en alle dieren
in de ark.

Roefeldag:
Vorige week stond er een stukje in de nieuwsbrief over de Roefeldag, er
stond helaas niet bij om welke datum dit ging. De Roefeldag vindt dit jaar
plaatst op 2 oktober.

Zending:
Zoals u waarschijnlijk tijdens de informatieavond heeft gehoord, in de klas
van uw kind, sparen we dit jaar als school voor stichting ‘Jarige Job’. We
vinden het belangrijk dat we de kinderen leren dat iets geven aan een
ander ook heel waardevol kan zijn. Elke maandag zamelen we daarom ook
geld in en bespreken we regelmatig met de kinderen het doel.
Stichting ‘Jarige Job’ zorgt er voor dat kinderen die geen geld hebben om
hun verjaardag te vieren, toch een mooie dag met o.a. cadeautjes en
traktatie voor op school mogen ontvangen. Wat gaaf is dat als we met onze
school veel kinderen op die manier iets moois mee kunnen geven.
Naast elke maandag geld inzamelen hopen we dit jaar nog een extra actie
te verzorgen om hier aandacht voor te vragen en zal er iemand op school
komen om ons nog meer over dit doel te vertellen.

