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
15 10 minutengesprekken
groep 1,2 en 4 t/m 7
16 14.00 uur
Tafeltennisscholierentoernooi

17 Fietscontrole groep 7 en 8
18 Afsluiting kinderboekenweek voor/door kinderen
18 12.30 uur herfstvakantie
voor groep 1 - 3
14.15 uur herfstvakantie
voor groep 4 -8
28 Schoolschoonmaak 1,2,7,8
30 Schoolschoonmaak 3 - 6

Bijbelrooster:
Thema: Beloofd is beloofd
Genesis 15: 1-21, 16: 1-16 en 18: 1-15
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om te
blijven geloven in die belofte. Moet Abram misschien zelf iets doen om God
te helpen bij het uitvoeren van zijn belofte? Of moet hij gewoon
afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat hij zegt. Sara en
Abram krijgen een kind.

Nieuwe leerlingen:
Afgelopen week is Lotte Sandink gestart in groep 1b. We wensen Lotte een
hele fijne tijd bij ons op school.

Stichting Jarige Job:
Dinsdag kregen alle leerlingen van de Spiegel meer te horen en te zien van
stichting Jarige Job. Wat zit er eigenlijk allemaal in zo’n verjaardagsdoos?
Waarom geen echte taart, maar spullen om 1 zelf te maken? Hoeveel
dozen worden er eigenlijk naar kinderen gebracht en hoe komen ze daar?
Mooi om met elkaar daarover te praten, na te denken en natuurlijk samen
voor te sparen. We hopen dat u als ouders hier ook van harte aan mee wilt
werken.

november
5 Studiemiddag: alle
leerlingen vrij om 12.30 uur
10 Gezinsdienst 11.00 uur
Grote Kerk

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
de8 naar
nieuwsbrief?
Groep
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!
Groet, Arvid Kwakkel, Koen Hutten en Petra Lip
Voor opgave mail naar: lippetra@gmail.com

