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

Agenda
oktober
17
finale trefbaltoernooi
Nieuwleusen
18
hercontr fietsen gr. 3 -6
18
fietscontrole gr. 7 en 8
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 social media/
kanjertraining
11
KSGdienst 9.30 u
Grote Kerk
14
studiedag (lln vrij)
15
10 MG groep 3
20
10 MG groep 3

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: Hoe kun je dat nou doen?
Exodus 32: 1-20 en Exodus 34
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een
gouden kalf hebben gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou
doen? Uit verontwaardiging gooit hij de stenen tafelen kapot. Maar het
verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien woorden van
leven.

Nieuwe leerling:
In groep 1b is Palwasha Khan gestart. We wensen haar een fijne tijd op
school.

Gevraagd:
Wie wil er voor groep 1b enkele kleine herstelwerkjes op de naaimachine
doen? De naden van drie prachtige jurken in de huishoek zitten los.
Verder zijn wij op zoek naar reserve broeken voor kleuters met lange
benen. Mocht je nog een oude broek/ joggingbroek hebben liggen,
wij kunnen ze goed gebruiken!
Groep 1b is het lokaal van Marlies en Jacqueline het dichtst bij de
kleuteringang. Alvast bedankt!

Adreslijsten
Jaarlijks kregen alle ouders een leerlingenboekje met daarin alle namen van
de kinderen per groep, met adressen en telefoonnummers (behalve de
geheime telefoonnummers). Het boekje was een heel handig middel om
allerlei (speel) afspraakjes te maken of afspraken te maken voor halen en
brengen van de kinderen.
In verband met de wet AVG zijn dit schooljaar geen leerlingenboekjes
uitgedeeld. Het blijkt, o.a. uit de 10MG, dat dit boekje gemist wordt.
We kunnen zorgen voor een alternatief nl dat er adressenlijsten per groep
per mail worden verstuurd. Dit betekent dat u alleen de adressen ontvangt
van de kinderen die bij uw kind in de groep zitten.
We willen hierbij graag uw toestemming vragen voor het verstrekken van
een adressenlijst van de groep waarin uw kind zit.
Als u niet wilt dat uw kind met naam, adres en telefoonnummer vermeld
wordt in die adressenlijst, verzoeken we u dit per mail kenbaar te maken via
het mailaccount info@cbsdespiegel-dalfsen.nl. Graag ontvangen wij dit
uiterlijk 19 oktober a.s.
Het spreekt vanzelf dat geheime telefoonnummers in ieder geval niet
vermeld worden.

