Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Pas op! Breekbaar !
Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31: 18
Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien
aanwijzingen die helpen op weg naar het beloofde land. Het is een kostbaar
verbond, maar ook een breekbaar verbond. Je moet er zuinig op zijn!

Agenda
oktober
9
10 MG gr 1/2 en 4 t/m 7
10
trefbaltoernooi Trefkoele
11
fietscontrole gr. 3 t/m 6
17
finale trefbaltoernooi
Nieuwleusen
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)

Schoonmaakavond:
Maandag 29 en woensdag 31 oktober a.s. van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur
staan de 1e schoonmaakavonden van dit nieuwe schooljaar gepland. Het
rooster + een begeleidend schrijven zullen binnenkort gemaild worden.
Check wanneer je aan de beurt bent!
Activiteitencommissie
Contactpersonen schoolschoonmaak:
Chi van Gelder, Dana Kamphuis en Sander Dieker

Fietscontrole:
Beste ouders,
Op donderdag 11 oktober 2018 worden de fietsen van alle kinderen van
groep 3 t/m 6 gecontroleerd en donderdag 18 oktober 2018 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,
Carla van Balen, Renate le Duc, Bart Lip en Lars van der Vegt

Schoolreisje:
Met de beide groepen 4 gingen we naar Dinoland in Zwolle. Een aantal
ouders heeft ons gebracht en gehaald! Bedankt daarvoor!
Wat een leuk en spannend park was het. We gingen o.a. goud, fossielen en
botten zoeken, laser-gamen, op skelters rijden, klimmen, knutselen en
natuurlijk heerlijk spelen in de speeltuinen.
Het was die dag prachtig weer! De kinderen en juffen hebben erg genoten!

Nieuwe kast:

Neem mee… de boeken… niet de kast ;)

Het kan je niet ontgaan zijn als je vandaag door de hoofdingang binnen bent
gekomen… er staat een prachtige nieuwe kast. Speciaal op maat gemaakt,
door Bas Lambers, voor onze hal! Je kunt er zelfs even naast gaan zitten op
onze V.I.P.-stoel. Bas, super bedankt voor het maken van deze mooie kast.
Het logo is een mooie brug geworden tussen het logo van de zwerfboeken
en de kleuren van de school.
In de kast is plek voor een heleboel zwerfboeken. De bedoeling is dat de
zwerfboeken ook echt gaan ‘zwerven’. Neem gerust dus eens een kijkje
tussen de boeken en neem wat mee naar huis. Maar neem ook gerust weer
boeken mee naar school. Stickers om boeken tot een zwerfboek te maken
liggen ook in de kast.
We hopen dat kinderen ook hierdoor veel plezier zullen beleven aan het
lezen van boeken!

