Laat maar zien wie je bent!
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Agenda

Bijbelrooster:
Thema: Babbelstad
Genesis 9: 18-29, 10: 1-32 en Genesis 11
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel
besluiten ze een toren te bouwen, zo hoog als de hemel.Dan zouden ze
vast beroemd worden. Maar het gaat mis: Mensen verliezen het contact
met elkaar, ze begrijpen elkaar niet meer. Babel wordt een babbelstad
waar iedereen praat maar niemand een ander verstaat.

September
23 -27 Week tegen het pesten

Studiemiddag 2 oktober: alle leerlingen vanaf 12:30 vrij

oktober
1 -18 Kinderboekenweek
'Reis mee'
2 Studiemiddag;
alle lln. vrij om 12.30
2 Roefeldag
10 Fietscontrole groep 1 t/m 6
10 10 minutengesprekken
groep 1,2 en 4 t/m 7
15 10 minutengesprekken
groep 1,2 en 4 t/m 7
17 Fietscontrole groep 7 en 8
18 12.30 uur herfstvakantie
voor groep 1 - 3
14.15 uur herfstvakantie
voor groep 4 -8

Tien Minuten Gesprekken:

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)

Groep 8 naar Kasteel Rechteren

Op donderdag 10 en dinsdag 15 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 3 en 8 hebben op een later moment gesprekken.)
Vanaf aanstaande maandag 30 september (gezinnen met 3 of meer
kinderen vanaf zaterdag 28 september) t/m zaterdag 5 oktober kunt u zich
inschrijven via de website van Schoolgesprek.
Bij deze Nieuwsbrief vinden jullie een bijlage met meer informatie.

Kinderboekenweek:
Volgende week is het Kinderboekenweek en op dinsdagmorgen 1
oktober beginnen we hiermee op school. De leerlingen van de bovenbouw
komen die morgen naar de Brethouwerstraat om samen te starten. We
willen er een feestelijk gebeuren van maken. Het thema van deze
Kinderboekenweek is "Reizen". De bovenbouw koppelt daar het
voorleeskampioenschap aan vast.
De volgende dag, op 2 oktober, gaan de kinderen van groep 5 en 6 op de
fiets naar een voorstelling in de Stoomfabriek en voor de leerlingen van de
onderbouw is er een voorstelling op school, die ze lopend kunnen
bezoeken. Groep 8 is al weggeweest met de bus naar het Rijksmuseum in
Amsterdam en groep 7 gaat voor de herfstvakantie met de trein naar
Utrecht om het Spoorwegmuseum te bezoeken. Op de laatste dag voor de
herfstvakantie sluiten we het thema gezamenlijk af als een Kanjerdag en
dan leest onze nieuwe voorleeskampioen een stukje voor.
We hopen dat het voor iedereen (lees)plezierige themaweken worden!

Fietscontrole:
Op donderdag 10 oktober 2019 worden de fietsen van alle kinderen van
groep 3 t/m 6 gecontroleerd en donderdag 17 oktober 2019 de fietsen van
de kinderen van groep 7 en 8 met eventuele een hercontrole van de
afgekeurde fietsen van groep 3 t/m 6.
De fietscontrole van groep 3 t/m 6 vindt vanzelfsprekend plaats op de
hoofdlocatie aan de Brethouwerstraat en de fietscontrole van groep 7 en 8
op de BuitenSpiegel in Ankum. Deze jaarlijkse controle is bedoeld om alle
kinderen veilig op de fiets naar school te kunnen laten gaan, vooral nu het
weer sneller en langer donker is.
Vanzelfsprekend moeten de kinderen op de controledagen op de fiets naar
school komen! Op het schoolplein worden verschillende onderdelen van de
fiets gecontroleerd. Net als het afgelopen jaar worden dit jaar, naast de
normale punten, extra “streng” gekeken naar de volgende speerpunten:
- Verlichting: werkend, voor- en achter.
- Handvaten: zitten deze vast!
- Remmen: werking van de handremmen en/of terugtraprem.
- Reflectie in de wielen aanwezig.
- Bel aanwezig en werkend.
Dit wordt gedaan omdat in de afgelopen jaren de meeste afwijkingen op
deze punten zijn geconstateerd. Als één van bovenstaande zaken niet juist
zijn, wordt de fiets afgekeurd! De controle wordt uitgevoerd samen met
medewerkers van Veilig Verkeer Nederland (VVN), de verkeersouders en
misschien komt zelfs de politie wel! Wanneer de fiets is goedgekeurd
wordt deze voorzien van een sticker van VVN en krijgen de kinderen een
verrassing! Wij hopen dat dit jaar de fietsen van alle kinderen in één keer
door de keuring komen!
De verkeersouders,
Lars van der Vegt
Bart Lip
Esther van Leussen
Stefan van Klooster

