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

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
11
fietscontrole gr 3 t/m 6
10
10 Minutengesprekken
groep 4 t/m 7
25
10 Minutengesprekken
groep 4 t/m 7

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?
c.dijkstra@pco-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Bijbelrooster:
Thema: Hoe nu verder?
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
De farao gaat achter de Israëlieten aan. Ze komen bij de Rode Zee; hoe moet
het nu verder? God wijst de weg. Hij geeft ook brood uit de hemel en water
uit een rots. Als mensen niet weten hoe het verder moet; weet God het wel.

Continurooster:
Een kleine vier weken draaien we nu op onze school het continurooster.
Kinderen, ouders en leerkrachten zijn inmiddels al behoorlijk gewend.
Het eten met elkaar is best gezellig. Probleempje is wel dat onze
prullenbakken na de eetpauze helemaal uitpuilen met lege, pikkende
drink pakjes en cellofaan verpakkingen. Om deze afvalberg tegen te gaan
verzoeken wij u uw kind zoveel mogelijk het drinken en eten in een goed
sluitende beker en trommel mee te geven. Met deze herbruikbare trommels
en bekers voorkomen we een slordige klas en dragen we met elkaar bij aan
milieubewuste school. We hopen op uw medewerking.

Luizen:
Graag licht ik hieronder toe hoe belangrijk UW hulp is bij het terugdringen
van luizen op school en hoe we dat op dit moment al doen. Alle groepen
worden iedere eerste vrijdag na de vakantie gecontroleerd op aanwezigheid
van luizen en neten door een groep pluisouders. Als er bij een kind luizen
en/of neten worden aangetroffen, wordt de leerkracht hierover
geïnformeerd en stuurt hij/zij een luizenalarm per mail. Daarnaast worden
ouders/verzorgers telefonisch geïnformeerd door de pluisouders
geïnformeerd als er bij hun kind luizen of neten dicht bij de hoofdhuid
(“verse”) zijn aangetroffen (eerder ook bij lege neten, waaruit geen luizen
meer komen). In de bijlage van de mail met het luizenalarm staat
beschreven hoe de luizen en/of neten bestreden kunnen worden,
onderstaande link laat het zien. Nu komt het op UW hulp aan; ieder kind uit
de klas waarin zo’n mail is verstuurd, moet minimaal 2 weken lang dagelijks
wordt gecontroleerd. Bij vondst van luizen/neten moeten alle gezinsleden
dagelijks gecontroleerd (en waar nodig) behandeld worden (ook na
behandeling met een speciale anti-luisshampoo geldt dat er nog minimaal 2
weken dagelijks gecontroleerd met worden; de shampoo doodt de luizen
wel, maar de neten in de eitjes niet). Na 3-4 weken volgt een controle door
pluisouders in de groepen waar vorige keer wat is aangetroffen. Ook vragen
wij u een melding bij de leerkracht te doen als uw kind(eren) luizen hebben,
zodat de leerkracht ook een luizenalarm kan versturen en iedereen in de
groep minimaal 2 weken dagelijks gecontroleerd kan worden. Het kammen
gaat het makkelijkst door nat haar te voorzien van een flinke scheut
conditioner of bijvoorbeeld babyolie en er dan met een speciale luizenkam
doorheen te gaan.

Kleuters op schoolreisje:
Vorige week, onder zeer zomerse omstandigheden, zijn de kleutergroepen
op schoolreis naar "Balorig" geweest. We hadden geluk: onze 75 kleuters
waren de enige bezoekers!!! Geen wachttijden en heel veel overzicht.
Eén van de voordelen om aan het begin van het schooljaar op reis te gaan.
De kinderen konden niet wachten om naar binnen te gaan en tijdens de
pauze wisten ze niet hoe snel ze hun patatje moesten verorberen.
Geen tijd te verliezen , maar één doel voor ogen....
zo snel mogelijk de helikopter, het spookhuis of de ballenbak weer in.
Kortom: het was een SUPERDAG!

Klooster:
Het klooster: was heel bijzonder en heel raar want tegenwoordig is het heel
anders. Ze hadden een keuken en vroeger stonden daar een paar bedden.
Ze sliepen naast elkaar in een ruimte. Ze hadden ook een biechtstoel ze
biechten dan alles op. De gene die op de biechtstoel zat was een non, en de
gene die er achter zat was een Pastor. Nonnen waren juffen voor een klas,
daar zaten meestal (8/9) kinderen in. De nonnen mochten later geen juf
meer zijn want, de gemeente had besloten dat je pas je juf mocht zijn als je
geleerd had. Het klooster is een monument, elk kind kreeg een blad mee
daar moest je vragen beantwoorden. De Pastor had een eigen stuk waar hij
mocht komen, want hij mocht natuurlijk niet bij de nonnen dat was
verboden. We gingen als eerst naar de eetkamer. Er stonden gezellige
kaarsen en een mooie oude tafels. De ramen waren in glas en lood. Als een
monnik/non ziek was dan ging die naar een speciaal kamertje toe en dan
mocht die daar blijven tot die beter was, want ze wouden dat de anderen
niet ziek werden. Er was een luik dan konden ze wel bij de lessen blijven
maar ook bidden en als het klaar was ging het luik weer dicht, en dan kon de
non weer verder slapen. Ze hadden ook een rozenkrans die deden ze dan in
een soort portemonneetje ze namen die dan mee en deden hem een de
broekzak. Het waren ongeveer 50 gebedjes. Het is hier in Dalfsen en het adr
es is : Oosterstraat 8 , 7721 CL Dalfsen ( het is nu een bed & breakfast)
Groep 7a

Schoolreisje groep 6/7 2016:
gemaakt door: Tessa en Vera
het was heel leuk. Tessa heeft gekanood en de helft van het hoogte parcour
gedaan. Vera heeft over water gelopen en de race op de springkussen en
toen had Vera helaas verloren. top 3 wat vonden we het leukst?
1: patat eten met ketchup en mayo
2:pontje
3:ijsje.
go challenge outdoorpark heino
Het klimmen was heel leuk. Over het water klimmen was ook heel leuk. En
het kanoën was ook heel leuk. En het speeleiland was ook heel erg leuk.
Leuk dat je zelf je eigen groepje mocht maken. Er waren daar ook
stepfietsen. Daar kon je een heel groot rondje mee maken. De patat daar
was erg lekker. Het was een leuk schoolreisje.
roan&luuk
go challenge schoolreisje
We gingen er op de fiets naar toe.
We hebben geklommen .
We zijn over een touwbrug boven het
water gegaan.we hebben patat gehad en een ijsje.
Groetjes Mirthe Lejla Sanne

Nieuwe samenstelling Activiteiten Commissie:
Tijdens de jaarlijkse gezellige avond van de AC hebben Rudy Ottens, Maico
van Zuijdam, Linda Holsappel, Henri Uitlsag en Viviane Zuidema afscheid
genomen. Zij zijn in het zonnetje gezet voor al hun inzet de afgelopen jaren.
Langs deze weg, nogmaals bedankt!
Gelukkig zijn er ook weer wat nieuwe ouders bijgekomen!
De samenstelling voor de komende jaren is:
Namens het team: Reinhilde de Graaff (groep 3a + RT) en Jacqueline Kale
(juf van groep 1-2 c)
Namens de ouders: Gerard Brouwer, Mirjam Colenbrander, Gerjan Kulsdom,
Edwin Visser, Petra Lip, Inge Feijen, Bas Lambers, Ester Ruijgers en Jeanet
Boers.
De AC neemt de organisatie van veel activiteiten op zich, daarnaast wordt er
vaak voor koffie en thee gezorgd bij bijvoorbeeld de inloopochtenden en
schoonmaakavonden.
Maar er gebeuren nog een heleboel andere dingen op school waarbij u als
ouder kunt helpen, deze staan op de ouderhulplijst die u binnenkort via uw
kind zult ontvangen. Wij hopen dat u wilt helpen bij (één van) de
activiteiten, want… vele handen maken licht werk.
Daarnaast is het een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen op
school.
De leden van de AC

