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
januari
15 - 31 Cito toetsen gr 1 t/m 7
21
0.00 uur - 26 januari
23.30 uur inloggen op
Schoolgesprek
februari
1
10 minutengesprek
groep 1 t/m 7
5
Open Huis
6
10 minutengesprek
groep 1 t/m 5/6b en 7
13
10 minutengesprek
groep 6a

Bijbelrooster:
Thema: Pak mijn hand
Marcus 1: 29-45 en Marcus 2: 1-12
De schoonmoeder van Simon Petrus ligt ziek op bed. Jezus gaat naar haar toe
en pakt haar hand vast, zodat ze beter wordt. Ook een man die een ziekte
aan zijn huid heeft, wordt op die manier beter gemaakt. Later brengen vier
mannen hun zieke vriend bij Jezus, door hem via een gat in het dak naar
beneden te laten zakken. Als Jezus hun geloof ziet, is de man genezen.

Nieuwe leerlingen:
Deze week is gestart in groep 1c Karsten Holsappel. We wensen Karsten een
hele fijne tijd bij ons op school.

Geboren:
Hoera! Bij de fam. Hummel is een jongetje geboren! Laurens is op 5 januari
geboren en is het broertje van Pepijn (gr. 1b) en Florian (gr. 2b). We
feliciteren hen van harte met hun zoon en broertje en wensen hen veel geluk
samen!

Verlof!
Na een lang 'in verwachting zijn' van een tweede adoptiekindje, gaat het dan
nu toch echt gebeuren, wij gaan als gezin van 3 naar een gezin van 4! Over 2
weken sluiten wij ons dochtertje en zusje Fenne in onze armen. Iets daarvoor
vliegen wij naar Taiwan en nóg iets daarvoor neem ik voorlopig afscheid van
groep 2b en van De Spiegel. Volgende week werk ik maandag en dinsdag voor
het laatst in de groep en dan ga ik genieten van mijn adoptieverlof en
ouderschapsverlof tot aan de zomervakantie! Tot ziens!
(juf) Marlies Timpers

Adoptieverlof juf Marlies:

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)

Deze week heeft juf Marlies het bericht ontvangen dat zij en haar man mogen
afreizen naar Taiwan voor hun tweede adoptiekind. Een geweldig bericht
waar ze al heel lang naar uit hebben gezien. Het vertrek vindt al spoedig
plaats en dit betekent dat juf Marlies voor het laatst in haar groep werkt op
maandag 22 en dinsdag 23 januari. Haar verlof duurt tot aan de
zomervakantie. We wensen juf Marlies en haar gezin een hele fijne tijd toe!
De vervanging is als volgt geregeld:
Tot aan de voorjaarsvakantie zorgt juf Froucke Hoekstra voor de vervanging
op maandag en dinsdag. Zij is al bekend in school want op woensdag werkt zij
in groep 1b en op donderdag en vrijdag in groep 1a/2a. Deze periode duurt
dus 4 weken.
Na de voorjaarsvakantie (vanaf maandag 5 maart) keert juf Gerlinde terug
van haar bevallingsverlof en zorgt zij voor de vervanging op maandag en
dinsdag. Dit duurt tot aan de zomervakantie.
Als team zijn we blij dat onze eigen teamleden zich beschikbaar stellen voor
de vervanging en we zo kunnen zorgen voor een stukje rust in de groepen.
Bovenstaande houdt ook in dat juf Maaike het hele jaar verder les blijft geven
in haar eigen groep zoals ze dat nu ook doet. Het was de bedoeling dat juf
Gerlinde na haar bevallingsverlof terug zou keren als duo van juf Maaike.
Dat gebeurt nu dus niet.

TSO:
Dag ouders van de spiegel,
Dankbaar zijn we met een aantal mensen die zich aangemeld hebben als
eetouder. Het rooster is beter rond te krijgen. We hebben echter nog wel een
paar mensen nodig. Groep 2 op maandag (hoeft niet elke maandag, als een
paar mensen het doen lukt het ook) Groep 1a/2a op donderdag (idem)
Omdat er op dit moment op het plein 3 ouders per pauze lopen hebben we
ook nog pleinwachtouders nodig. Elke dag is welkom.
Als u ook mee wil doen, kan u zich aanmelden via tso@cbsdespiegeldalfsen.nl. U krijgt dan een inlogcode en een inlognaam voor het rooster en
hiermee mag u uzelf inroosteren op de dagen dat u beschikbaar bent.
U hoeft dus niet perse elke week te kunnen. Vele handen maken licht werk.
Niet alleen ons zult u hiermee blij maken maar ook zeker uw kind. Kinderen
vinden het fijn als ouders op het plein lopen of met hen mee-eten.
Alvast bedankt!
Wilma Nederveen, overblijfcoördinator

