Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
oktober
18 12.30 uur herfstvakantie
voor groep 1 - 3
14.15 uur herfstvakantie
voor groep 4 -8
28 Schoolschoonmaak
1,2 en 7,8
30 Schoolschoonmaak 3 - 6
november
5 Studiemiddag:
alle lln vrij om 12.30 u
10 Gezinsdienst 11.00 uur
Grote Kerk

Bijbelrooster:
Thema: Stop!
Genesis 18: 16-33 en 19: 1-38
In Sodom gebeuren zulke erge dingen, dat God de stad moet straffen. Maar
Abraham onderhandelt met God: Als er tien rechtvaardigen zijn, zou U dan
de stad niet sparen? Als de engelen naar Sodom gaan, ontdekken ze dat die
tien rechtvaardigen niet te vinden zijn. De stad staat bol van
vreemdelingenhaat, geweld en minachting. Daarom moeten Lot en zijn
familie weg uit die stad.

Nieuwe leerlingen:
Er zijn weer drie nieuwe leerlingen in groep 1b gestart: Yara-Lynn Timpers,
Selena Lambers en Ewout van Lenthe. We wensen Yara-Lynn, Selena en
Ewout een fijne tijd bij ons op school.

Schoolkoor Gezinsdienst:
Voor de Gezinsdienst van 10 november (11.00 uur, Grote Kerk) willen we
een schoolkoor oprichten van kinderen uit de groepen 1 t/m 6.
Ieder die van zingen houdt mag meedoen in het schoolkoor.
Het schoolkoor oefent onder schooltijd onder leiding van Jan Kramer en juf
Sietske. Na de herfstvakantie krijgen de kinderen van groep 1 t/m 6 een
opgavebriefje. U kunt daarop invullen dat uw kind mag meedoen. Dan
weten we op wie we kunnen rekenen. Wie meteen wil opgeven kan mailen
naar: sietske.kramer@cbsdespiegel-dalfsen.nl De betreffende leerkracht
wordt dan op de hoogte gebracht. We oefenen op dinsdagmorgen 5
november en vrijdagmorgen 8 november. We hopen op een groot koor!
Het is de bedoeling dat het Schoolorkest weer meedoet in de Gezinsdienst
van 15 maart 2020.

Dierendag:
Op 4 oktober was er in de ene groep een geit, in een andere groep waren
dierenknuffels: onmiskenbaar dierendag! Milan, Hannah, Jasmijn en Fenne
mochten voor deze bijzondere dag in de huid van een echte etaleur
kruipen. Ze mochten met z’n vieren de etalage van de Wereldwinkel, hier
in Dalfsen, inrichten. Zoals je op de foto ziet, mag het resultaat er zijn! En
dit is nog maar een klein stukje van de etalage. Wil je de hele etalage zien,
ga dan maar eens kijken bij de Wereldwinkel.

Halloween:
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.
Groep 8 naar Kasteel Rechteren
Iets voor
de nieuwsbrief?

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Op donderdag 31 oktober wordt Halloween gevierd.
Als school vieren we dit feest niet en we willen u als ouders vragen om de
kinderen ook niet verkleed naar school te laten gaan.
We vinden dit feest niet passen bij de identiteit die we als school
uitdragen; met name daar waar het gaat om het verjagen van geesten door
de kleding te dragen die bij dit feest gedragen wordt.
Hoewel elk kind verschillend is, willen we niet dat kinderen bang worden
door de verkleedkleren die horen bij dit 'feest'.

