Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen

info@cb sdespiegel-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda
september
27
Start Kinderboekenweek
'Vriendschap - Kom erbij!'
'Door dik en dun'
oktober
4
fietscontrole gr. 3 t/m 6
9
10 MG gr 1/2 en 4 t/m 7
10
trefbaltoernooi Trefkoele
17
finale trefbaltoernooi
N'leusen
18
hercontr fietsen gr. 3 -6
18
10 MG gr 1/2 en 4 t/m 7
19
gezamenlijke afsluiting\
kinderboekenweek
19
start actie Schoenmaatjes
22
t/m 26 herfstvakantie
24
schooltafeltennistoernooi
DTV
29
schoolschoonmaakavond
gr. 1,2 en 7,8
31
schoolschoonmaakavond
gr. 3-6
November
2
schoolreisje groep 7
5
ouderavond
14
studiedag (lln vrij)

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)

Bijbelrooster:
Thema: Kun jij dat oplossen?
Exodus 16: 11-24, Exodus 17: 1-7 en Exodus 18
Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes dat
allemaal oplossen? God helpt, met brood uit de hemel en water uit de rots.
En Jetro vertelt Mozes dat hij niet alles zelf moet willen oplossen, anderen
moeten hem daarbij helpen.

Nieuwe leerling:
Afgelopen week is Isabel Roeberts in groep 1a gestart en Liza van Unen in
1b. We wensen Isabel en Liza een hele fijne tijd bij ons op school.

Tien Minuten Gesprekken:
Op dinsdag 9 en donderdag 18 oktober zijn er weer Tien Minuten
Gesprekken met de leerkrachten van uw kind(eren) in de groepen 1,2 en 4
t/m 7. (Groep 4a op donderdag 18 en dinsdag 30 oktober.) Vanaf
aanstaande maandag (gezinnen met 3 of meer kinderen vanaf zaterdag)
kunt u zich inschrijven via de website van Schoolgesprek. U ontvangt vrijdag
hierover meer informatie.
Voor deze eerste gesprekken willen we u vragen voor elk kind een korte
vragenlijst in te vullen, die u door de eigen leerkracht(en) krijgt gemaild.
Wilt u deze liefst z.s.m. ingevuld naar hen terugmailen?

Schoolreisje:
Woensdag 19 september waren de groepen 5a, 5/6b en 6a op schoolreisje
naar Hiawatha in Dalfsen. Of we het leuk hebben gehad? Echt wel!

Schoolreisje:
Met de beide groepen 3 gingen we dinsdag eerst naar de Ontdekhoek in
Zwolle. Daar maakten we een zeepje, een doosje, muziekkaart, chips, we
bouwden een dam en deden nog veel meer. 's Middags in speeltuin Madrid
hebben we heerlijk gespeeld. Het was erg mooi weer. Wat een geluk!

Nieuwe samenstelling
Activiteiten Commissie (AC) De Spiegel:
Ook buiten de lessen om vinden er op De Spiegel allerlei leuke en
interessante evenementen plaats. Zo zijn er bijvoorbeeld het Sinterklaas- en
het Kerstfeest, informatieavonden, de Wandel3Daagse, sportevenementen,
etc. Veel van deze activiteiten worden georganiseerd of ondersteund door
de AC.
Op deze plek willen we graag de volgende ouders en juf bedanken voor de
leuke tijd en geweldige inzet! Na 4 jaar lid te zijn geweest van de
Activiteiten Commissie, hebben we 7 september op gepaste wijze afscheid
genomen van Jeanet Boers, Ester Ruijgers, Bas Lambers, Mirjam
Colenbrander, Inge Feijen en Jacqueline Kale (juf van groep 1b). Speciale
dank voor Bas, die deze zomer het schoonmaken en opknappen van De
Buiten Spiegel heeft gecoördineerd en het komende jaar als ‘joker’ nog
inzetbaar blijft voor speciale activiteiten.
Vanaf nu bestaat de AC uit de volgende ouders:
Karin Brouwer, Dana Kamphuis, Chi van Gelder, Bas Lambers (joker), Gerjan
Kulsdom (penningmeester) Gerard Brouwer (voorzitter)
De nieuwe leden: Sander Dieker, Bart Lip en Marieke Tijding
En namens het team: Renate Pekkeriet (groep 7) en Froucke Hoekstra
(groep 1-2).

