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

Bijbelrooster:
Thema: Waar ga je heen?
Genesis 12: 1-20 en 13: 1-18
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn
familie, op reis naar een land dat God hem zal wijzen. In het tweede
verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze gaan elk op een eigen
plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat hem het mooist lijkt.

Agenda
oktober
1 -18 Kinderboekenweek
'Reis mee'
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
23 14.00 uur Tafeltennisscholierentoernooi

Nieuwe leerlingen:
In groep 1a is Yvon Dekker gestart en in groep 1b Floor Eriks.
We wensen Yvon en Floor een hele fijne tijd bij ons op school.

Tien Minuten Gesprekken:
Voor de Tien Minuten Gesprekken van donderdag 10 en dinsdag 15
oktober, voor de groepen 1, 2 en 4 t/m 7, kunt u zich nog t/m aanstaande
zaterdag 5 oktober inschrijven via de website van Schoolgesprek. Meer
informatie vindt u in de bijlage bij de Nieuwsbrief van vorige week.

Spaar mee met de AC!!
Bij Jumbo Kamphuis ontvangt u bij €10,- aan boodschappen een voucher.
Deze vouchers zijn €0,10 per stuk waard voor de vereniging waaraan u hem
schenkt.
De AC van CBS de Spiegel spaart ook mee. De opbrengst zal worden
gebruikt voor nieuwe schommels op het plein. We hopen dat u de
ontvangen vouchers massaal in de box van de AC doet, of (beter nog) zelf
de vouchers ten goede van de AC registreert via de QR-code!

Schoolorkest:

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?

Groep 8 naar Kasteel Rechteren
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Vorig jaar is het schoolorkest gestart en hebben we muziek gemaakt tijdens
de gezinsdienst in maart en met de kanjerdag in juni.
Voor dit jaar zijn er ook weer mooie plannen, we proberen 3 keer per jaar
van ons te laten horen. Je kunt per keer aangeven of je mee doet. Koen
Hutten van Pianoforte gaat de stukken maken (arrangeren) en dirigeren.
We repeteren een aantal keer op school, op vrijdagmiddag van 12.15 tot
13.15 uur.
Het eerste project is een uitvoering voor kerst. We gaan 4 liedjes oefenen
en dit kunnen we twee keer laten horen!
Op zaterdag 14 december zijn we uitgenodigd om mee te doen met het
kerstconcert van Pianoforte. Ook kunnen je ouders/broertjes/zusjes/opa’s
en oma’s hier naar komen luisteren.
In de week erna kunnen we deze kerstliedjes spelen voor alle kinderen van
school.
Vind jij het ook leuk om muziek te maken en bespeel je een instrument en
zit je in groep 3-8, dan kun je je opgeven! De muziek wordt op jouw niveau
geschreven. Niet te moeilijk, maar wel leuk om te doen. Ook als je nog
maar net les hebt kun je al meedoen.
We verheugen ons nu al op het samen muziek maken!

