Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: In je dromen!
Genesis 37: 1-36 en Genesis 39: 1-6
Jozef droomt over zichzelf en zijn broers: Hij ziet hoe ze allemaal voor hem
buigen. Maar de werkelijkheid is een nachtmerrie, als Jozef in een put
gegooid wordt en als slaaf verkocht naar Egypte. Daar komt hij terecht in het
huis van Potifar.

Agenda
oktober
20
Actie schoenmaatjes
Start: dozen mee
23-27 Herfstvakantie
31
en 1 nov.
Schoolfotograaf
individueel en
gezinsfoto's
november
3
afsluiting
Kinderboekenmaand
'Spanning en Sensatie'
voor kinderen en
leerkrachten
6
Schoonmaakavond
groep 1 t/m 4
8
Schoonmaakavond
groep 5 t/m 8
12
Gezinsdienst
'Leg eens uit'
11.00 uur Grote Kerk
16, 21 10minutengesprekken
groep 3a en 3b

Schoolfotograaf:
Dinsdag 31 oktober komt de fotograaf op school. Dit jaar wordt er naast
de groepsfoto ook een portretfoto van elk kind gemaakt.
Op woensdag 1 november worden de broertjes en zusjes foto's gemaakt.
Ook broertjes en zusjes die nog niet op school zitten mogen met hun grote
broer(s) en/of zus(sen) op de foto.
Hierover krijgt u enkele dagen vooraf verdere informatie via de mail.

Actie schoenmaatjes:
Ook dit jaar doen wij als school weer mee met de actie Schoenmaatjes. Dit is
een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos
vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in onder meer Albanië, Moldavië, Ghana, Sri Lanka en
Irak. De afgelopen jaren zijn 2 miljoen kinderen verrast met een
schoenendoos.
Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon of
dochter een (schoenen)doos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en
speelgoed?
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in
bijgaande brief/folder. Leest u deze goed door. Graag ontvangen wij de
gevulde (schoenen)doos uiterlijk vrijdag 10 november retour.
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige
actie!

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?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Oproep schoolkoor:
Zondag 12 november is er een Gezinsdienst in de Grote Kerk, aanvang 11.00
uur, voorbereid door samenwerking tussen de voorganger en de
Gezinsdienstwerkgroep. Voor deze dienst willen we een schoolkoor
oprichten o.l.v. Jan (gitaar) en juf Sietske Kramer, dat enkele liederen in de
dienst zal zingen. De kinderen uit groep 1 t/m 6 kunnen zich opgeven om
mee te doen. We oefenen onder schooltijd op 3, 6 en 10 november. Na de
herfstvakantie krijgen de kinderen een briefje mee om zich op te geven.
Opgave kan ook per mail: sietske.kramer@cbsdespiegel-dalfsen.nl . Vermeld
s.v.p. de groep en de leerkrachten waar uw kind bij zit.
We hopen op een mooi, enthousiast koor!
namens de werkgroep, juf Sietske

Schoonmaakavond Agendapuntje!!
Maandagavond 6 en woensdagavond 8 november a.s. van 19.00 - ± 20.30
uur staan de 1e schoonmaakavonden van dit schooljaar gepland.
Een rooster + begeleidend schrijven zal deze week met de kinderen mee
naar huis worden gegeven. Check even wanneer je aan de beurt bent.
Activiteitencommissie
Contactpersonen schoolschoonmaak:
Ester Ruijgers, Jeanet Boers, Dana Kamphuis en Inge Feijen

Fietscontrole:
Op dinsdag 10 en 17 oktober is de jaarlijkse fietscontrole gehouden voor de
leerlingen van de groepen 3 t/m 7. De fietscontrole werd uitgevoerd door
medewerkers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen in
samenwerking met de verkeersouders.
Dit jaar was ook de politie aanwezig zodat de kinderen zich extra bewust zijn
van het belang van een goedgekeurde fiets.
Er is met name gecontroleerd op goed werkende verlichting, reflectoren in
de wielen, remmen, handvatten vast en een goed werkende bel.
Kinderen waarvan de fiets goedgekeurd werd kregen een Oké stikker.
Ook op Dalfsennet is er aandacht geweest voor de fietscontrole met leuke
foto’s: https://www.dalfsennet.nl/nieuws/335882/veiligheidsprojectfietscontrole-bij-cbs-de-spiegel.html
De Verkeersouders:
Renate Le Duc
Gradus Kemperman
Bart Lip
Lars van der Vegt

