Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
0529-432341

info.cbsdespiegel@pco-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda
oktober
10
10 min gesprek gr 4 - 7
17
t/m 21 Herfstvakantie
25
10 min gesprek gr 4 - 7
31
schoonmaakavond OB
november
2
schoonmaakavond BB

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.

Bijbelrooster:
Thema: Wie is koning?
David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13
De sombere koning, 1 Samuël 16:14-23
Een lied van David, Psalm 23
Koning Saul is zo verdrietig en somber, dat niemand hem kan opvrolijken.
Behalve David. Als hij op zijn harp speelt en zingt, voelt de koning zich beter.
Wat koning Saul niet weet is dat David door de profeet Samuël gezalfd is. Op
een dag zal hij de nieuwe koning zijn.

Nieuwe leerling:
Vorige week is in groep 1a Givano Ramkhelawan gekomen. We wensen hem
een hele fijne en plezierige tijd toe bij ons op school.

Oproep gymkleding:
Wie heeft er een gymbroek en/of een gymshirt (maat 140) ongebruikt
thuisliggen en zou daar wel afstand van willen doen? Op school zouden we
deze heel goed kunnen gebruiken! A.u.b. afgeven bij juf Miranda of meester
Arvid.

Actie schoenmaatjes:
Ook dit jaar doen wij als school weer mee met de actie schoenmaatjes van
Edukans. Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door
mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren wij onze kinderen een
waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. Tevens krijgen
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau. Voor
meer informatie verwijzen wij jullie naar de bijlage van deze nieuwsbrief.
Tevens ontvangen alle kinderen deze week een schoenendoos en
informatiefolder. Doen jullie ook mee?

Schoonmaakavond:
Maandagavond 31 oktober (onderbouw) en woensdagavond 2 november
(bovenbouw) van 19.00 - ± 20.30 uur staan de 1e schoonmaakavonden van
dit nieuwe schooljaar gepland.
Een rooster + begeleidend schrijven zal binnenkort (via de contactouders)
gemaild worden. Check dan even wanneer je aan de beurt bent.

Foto’s:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

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

