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 - 26 januari toetsweken Cito
22
Studiemiddag: alle
lln vrij vanaf 12.00 uur
31
10 minutengesprekken
groep 1 t/m 7
Februari
5
10 minutengesprekken
groep 1 t/m 7

Bijbelrooster:
Thema: De dag van je leven
Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een
paar mannen besluiten om met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven
achter en beginnen opnieuw. Het verhaal uit Johannes 2 gaat over een
bruiloft. Als op die bruiloft de wijn op raakt, lijkt het alsof deze bijzondere
dag ineens afgelopen is. Maar Jezus is er ook nog.

Nieuwe leerlingen:
Afgelopen weeek zijn er weer een aantal kinderen bij ons op school
begonnen. In groep 1a zijn Emilie Mars en Eveline Poortman begionnnen.
En in groep 1b zijn Syll Tonn, Zaïra Toeter en Jack Verstraelen begonnen.
We wensen Emilie, Eveline, Syll, Zaïra en Jack een hele fijne tijd bij ons op
school.

Tien Minuten Gesprekken
Op donderdag 31 januari en dinsdag 5 februari zijn er weer Tien Minuten
Gesprekken met de leerkrachten van uw kind(eren) in de groepen 1 t/m 7.
Vanaf aanstaande maandag (gezinnen met 3 of meer kinderen vanaf
aanstaande zaterdag) t/m zaterdag 26 januari kunt u zich inschrijven via de
website van Schoolgesprek.
Bij deze Nieuwsbrief vinden jullie een bijlage met meer informatie.

Wie heeft er voor ons(te leen):
- speelgoed pooldieren
- playmobil poppetjes
- oude witte lakens
Alvast bedankt van groep 2b

Voorleeskampioen:

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)

Femke Zweers, onze Voorleeskampioen van dit schooljaar, is woensdag 16
januari opnieuw kampioen geworden. Nu van de eerste ronde van de
regionale kampioenschappen in de Panoramazaal van De Trefkoele. Zij las
“Polleke” voor van Guus Kuijer. De juryleden vonden haar optreden heel
sterk in presentatie en creativiteit. Van harte gefeliciteerd, Femke! Op naar
de volgende ronde!

Sports4Kids 2019:
Beste ouder(s) /verzorger(s),
Graag willen we u het gloednieuwe Sports4Kids 2019 programma
presenteren. Hét naschoolse kennismakingaanbod in de gemeente Dalfsen.
Afgelopen jaar hebben zo’n 600 kinderen deelgenomen aan één of
meerdere sportactiviteiten. Dit jaar worden voor het eerst alle activiteiten
volledig gratis aangeboden en daarnaast zijn er prijzen te winnen (o.a. jaar
lang gratis lidmaatschap, zwemabonnementen, sportkledingbonnen en PEC
Zwolle wedstrijdkaarten) bij deelname aan minimaal 6 activiteiten over
2019.
Het sportaanbod is in samenwerking met nagenoeg alle sportverenigingen,
sportaanbieders en scholen in de gemeente Dalfsen opgezet, de diversiteit
is daarom enorm. Niets staat (voldoende) bewegen nog in de weg voor uw
kind(eren).
Aanmelden kan vanaf woensdag 16 januari 12.00 via de nieuwe
sportwebsite: www.dalfsenbeweegt.nl of via de nieuwe ‘sportpas en
cultuurpas app’ te downloaden in de Appstore / Playstore. Meld je snel aan
want vol = vol!
Meer informatie en uitleg over aanmelding vindt u in de Sports4Kids folder
(zie bijlage). Deze sportsite wordt vanaf 2019 ook ingezet voor
aanmeldingen voor sportevenementen (Datrion), aanvraag
zwemabonnementen, GymXtra, schoolsporttoernooien en overige
sportactiviteiten.
Graag zien we uw kind(eren) na schooltijd bij 1 of meerdere
sportactiviteiten. Want zoals u weet is sport & bewegen gezond, goed voor
de motorische ontwikkeling en samen met anderen ook heel gezellig!
TOT SPORTS4KIDS!
William van Lenthe & Marco Hollak
Buurtsportcoaches gemeente Dalfsen

Verkeersveiligheid rondom De Spiegel
In deze tijden van wisselvallig weer komen veel ouders de kinderen brengen
met de auto. Vooral bij regenachtig weer is het heel druk op de
parkeerplaatsen en worden ook auto’s geparkeerd op plekken waar het niet
hoort: op het gras, op de stoep etc. Behalve de parkeerplaatsen bij school
en bij de kerk, zijn er ook parkeerplaatsen achter de kerk.
School, verkeersouders en medezeggenschapsraad verzoeken u dringend
om:
 Bij goed weer zoveel mogelijk te fietsen of te lopen.
 Bij slecht weer de beschikbare parkeerplaatsen te gebruiken (ook
die van achter de kerk)
Zo kunnen we samen de veiligheid bieden die nodig is voor uw kind.
Tenslotte willen we u graag wijzen op het verkeersplan van De Spiegel. Dit
dateert weliswaar van 2015 maar is nog steeds actueel behalve feit, dat u
niet meer langs de Brethouwerstraat kunt parkeren omdat inmiddels de
parkeerplaatsen zijn aangelegd. Het is dan ook vooral bedoeld om de 2e
pagina te bekijken waarop is aangegeven wat het gebied is waarop
verwacht wordt, dat u lopend naar school kunt komen met uw kind(eren).
http://www.cbsdespiegeldalfsen.nl/uploads/Verkeersplan%20cbs%20De%20Spiegel%20%202015.pdf

