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
januari
t/m 27 Cito toets weken
23 - 29 inloggen in
Schoolgesprek
23 - 27 Techniekweek
februari
2
10 Mingesprek gr 1 - 7
6
Open Huis
7
10 Mingesprek gr 1 - 7

Bijbelrooster:
Thema: Dat is beter
Lucas 4:31-40
In de synagoge staat een man die zichzelf niet is. Als hij Jezus ziet, schreeuwt
hij het uit. ‘Wat hebben wij met jou te maken?’ Jezus zorgt ervoor dat het
rustig wordt in zijn hoofd. Dat is beter. Ook de schoonmoeder van Petrus,
die ziek op bed ligt, wordt door Jezus beter gemaakt. Wat een wonder!

Nieuwe leerlingen:
Ook de afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen gestart bij ons op
school. Mats de Rooy gr 2b, Niels de Rooy gr 5a en Elina Hendriks gr 6a. We
wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op school!

Sparen voor de Voedselbank:
Wat zijn we blij met het bedrag die we na de eerste spaarperiode konden
overmaken naar de Voedselbank in Dalfsen: €556,64 Ook konden we de
opbrengst van de kerstcollecte overmaken, dit was € 294,80. Allemaal
hartelijk bedankt tot nu toe voor jullie bijdrage!
Voor wie het nieuw is: elke maandag zamelen wij geld in voor de
Voedselbank in Dalfsen. De Voedselbank Dalfsen helpt inwoners van de
Gemeente Dalfsen die door financiële problemen niet in staat zijn om
voldoende eten te kopen voor henzelf of hun gezin.

10 MG op donderdag 2 en dinsdag 7 februari:
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.

Op deze data is er weer gelegenheid om gebruik te maken van het 10
MinutenGesprek. U kunt zich aanmelden via de site www.schoolgesprek.nl.
In de meegestuurde bijlage vindt u een handleiding hoe u kunt inloggen.

Voetbalplaatjes, ruildag = donderdag:
Ze zijn er weer...de voetbalplaatjes. Voor de duidelijkheid roepen we de
volgende regel in het leven: de ruildag is donderdag, dan mogen de plaatjes
ook in de pauzes geruild worden. Op de overige dagen alleen vóór en ná
schooltijd. Tussen 8:30 uur en 14:15 uur willen de meesters en juffen ze niet
zien.

Beste leerling:
Foto’s:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

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

Voor het 5e jaar op rij start het naschools sportaanbod: Sports4Kids. Dit jaar
met maar liefst 12 verschillende sporten! Lijkt het je leuk om één of
meerdere sporten uit te proberen, zonder verplichtingen? Dat kan! Naast
dat het super leuk is, is bewegen ook nog eens gezond, zorgt het voor
mentale & fysieke weerbaarheid en vergroot het sociale contacten met
andere leeftijdsgenoten.
In de bijlage zie je het volledige sportoverzicht. Opgeven? Heel simpel door
een mailtje te sturen naar beweegteam@smon.nl met je naam, leeftijd en
keuze activiteit. Ik bevestig dan je aanmelding. Kies je voor 4 sporten of
meer dan mag je zelfs overal gratis aan deelnemen.
Tot Sports4Kids! Sportieve groet, William van Lenthe (buurtsportcoach)
Ps. Er zijn een aantal sporten gepland op de woensdagmiddag van 14.00 15.00. Vanwege het continurooster tot 14.15 op de Spiegel lukt het voor
sommige kinderen niet om op tijd aanwezig te zijn. Toch kunnen kinderen
zich gewoon voor deze activiteiten aanmelden en uit school z.s.m.
aansluiten bij de sport naar keuze.

