Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: De overkant Deuteronomium 31:1-8; 34:1-12; Jozua 3,4
Mozes heeft een lange reis gemaakt met het volk Israël. Van het donkere
land Egypte door de woestijn op weg naar het beloofde land, veertig jaren
lang. Nu ze er bijna zijn, gaat Mozes niet meer mee. Hij krijgt het land nog
wel te zien vanuit de verte. Jozua is de nieuwe leider van het volk. Hij leidt
hen door de Jordaan naar de overkant: het beloofde land.

Agenda
11
13
11
13

17
25
26

fietscontrole gr 3 t/m 5
10 Minutengesprekken
groep 4 t/m 7
fietscontrole gr 3 t/m 6
afsluiting
Kinderboekenweek
met de kinderen
t/m 21 Herfstvakantie
10 Minutengesprekken
groep 4 t/m 7
fietscontrole gr 6 en 7
hercontrole gr 3 t/m 5

Gezocht:
We zoeken nog steeds iemand
die ons een handje wil helpen
met het vele kopieerwerk.
Aanmelden kan bij Max:
m.bakhuis@pco-dalfsen.nl

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.

Foto’s:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

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

Instroomgroep:
Onderstaande bericht is een citaat uit een eerder bericht dat opgenomen is
in de nieuwsbrief van week 40:
"In verband met het opstarten van de instroomgroep is, in overleg met de
medezeggenschapsraad, besloten dat de kinderen die in oktober 4 jaar
worden nog instromen in de huidige groepen 1-2. De kinderen die in
november, december en januari 4 jaar worden, zullen worden geplaatst in
de instroomgroep. Als u vragen heeft over bovenstaande kunt u contact
opnemen met school".
Uit een reactie van een ouder blijkt nu dat het voor sommige ouders niet
duidelijk was dat de kinderen die na oktober 4 jaar worden eerst niet naar
school gaan. De eerste reguliere schooldag voor deze kinderen is maandag 9
januari. Voordat de kinderen van instroomgroep regulier naar school gaan
mogen ze wel eerst komen wennen. Het is de bedoeling dat dit plaatsvindt
in de laatste 2 weken voor de kerstvakantie. De betreffende ouders
ontvangen hiervan ruim van te voren nog nader bericht.

Fietscontrole:
Op 11 en 26 oktober 2016 worden de fietsen van alle kinderen van groep 3
t/m 7 gecontroleerd. 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. De kinderen van groep 8 doen dit jaar voor het
eerst niet mee met de fietscontrole maar krijgen een “Checklist
fietsverlichting” mee om zelf thuis de verlichting en reflectoren van de fiets
te controleren. Dit wordt gedaan omdat de afgelopen jaren vastgesteld is
dat de fietsen van deze groep veelal in orde zijn.
Op dinsdagmorgen 11 oktober worden de fietsen van groep 3 t/m 5
gecontroleerd en op woensdagmorgen 26 oktober van groep 6 en 7 met
eventuele een hercontrole van de afgekeurde fietsen van groep 3 t/m 5.
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:
Remmen: werking van de handremmen en/of terugtraprem.
Verlichting: werkend, voor- en achter.
Handvaten: zitten deze vast!
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! Wanneer de fiets is goedgekeurd wordt deze
voorzien van een sticker van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en krijgen de
kinderen een verassing! Wij hopen dat dit jaar de fietsen van alle kinderen in
één keer door de keuring komen!
De verkeersouders,
Renate le Duc, Gradus Kemperman, Gea Pekkeriet en Lars van der Vegt

