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
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
13
Uitwisseling met Hörstel
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: Kijk uit!
Numeri 13: 1-33 en Numeri 14: 1-8
Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door de woestijn, op weg
naar het beloofde land. Als ze er bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op pad
om het land te gaan bekijken. Ze komen terug met goed nieuws en slecht
nieuws: het is een prachtig land, maar er wonen reuzen! Zal dat wel goed
gaan?

Nieuwe Leerling:
Groep 1a heeft er een nieuwe leerling bij; Samuel Munawar. We wensen
Samuel een fijne tijd bij ons op school.

TSO rooster:
!!DRINGENDE OPROEP!!
We komen ouders tekort om het TSO rooster (eetouder/ pleindienst) te
vullen, dus hierbij een verzoek aan alle ouders om te kijken waar ze kunnen
helpen. Op dit moment draaien de pleindiensten meestal maar met 2
personen. Voor de veiligheid van onze kinderen is het wel de wens om met
3 pleindiensten te staan. Via Tso@cbsdespiegel-dalfsen.nl kun je
aanmelden, daarna kun je jezelf inroosteren.
Alvast bedankt voor ieders hulp!

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, dit jaar in Ghana, Irak en Sri Lanka. De afgelopen jaren
zijn al 2,8 miljoen kinderen verrast met een schoenendoos! Daarbij hebben
we jullie hulp heel hard nodig!
Willen jullie thuis samen met je kind of kinderen een (schoenen)doos vullen
met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed?
Hoe het werkt (en wat er bijv. wel en niet in de doos mag) staat in de folder,
die de kinderen morgen meekrijgen en de informatiebrief, die jullie via mail
ontvangen. Lees deze informatie goed door.
Graag ontvangen wij de gevulde schoenendozen uiterlijk vrijdag 9
november retour.

Oproep schoolkoor:
Tijdens de Gezinsdienst van 11 november - Grote Kerk, aanvang 9.30 uur,
Thema "Liefde is ..." - zal er door het schoolkoor enkele liederen gezongen
worden. Ieder die van zingen houdt mag meedoen in het schoolkoor. Het
schoolkoor oefent onder schooltijd onder leiding van Jan en Sietske
Kramer. Maandag 29 oktober 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
We hopen op een groot koor!

