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
28
luizencontrole
31
schoonmaakavond OB
november
2
schoonmaakavond BB
10
Ouderavond
13
Gezinsdienst
Grote Kerk 9.30 uur
15
laatste dag
Schoenmaatjes
doos inleveren
15
kinderen uit Hörstel
komen naar Dalfsen
17
10 mingesprek gr 1-3
22
10 mingesprek gr 1-3

Bijbelrooster:
Thema: Wie durft?
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-19
David durft, 1 Samuël 17:20-40
David verslaat Goliath, 1 Samuël 17:41-58
Het leger van Israël staat tegenover de Filistijnen. De reus Goliath wil
vechten tegen één van de Israëlieten. Hij spot met de God van
Israël. Is er iemand die het tegen hem op durft te nemen? De kleine
David gaat de reus tegemoet, met een slinger als wapen. God zal hem
helpen.

Nieuwe leerlingen:
Deze week zijn Tygo van Veen (groep 1a) en Vera Poortman (groep
1b) bij ons op school gestart. We wensen hen een hele fijne tijd toe bij
ons op school.

Gevraagd voor de kleuters:
Wij hebben een fiets die de kinderen heel veel gebruiken bij het
buiten spelen. Deze is echter aan vervanging toe. Wie heeft
ervoor ons misschien nog een kleine fiets of een loopfiets ?
Daarnaast sparen wij: boterbakjes, eierdozen en keukenrollen.

Schoolkoor:
Op zondag 13 november is er een Gezinsdienst in de Grote Kerk,
waarbij De Spiegel medewerking verleent, aanvang 9.30 uur. Voor
deze dienst zullen we een koor samenstellen dat enkele liedjes gaat
zingen. De kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen daartoe een
uitnodiging. Wie het leuk vindt daaraan mee te doen kan het strookje
weer meenemen naar school uiterlijk 3 november. Kinderen die
daadwerkelijk in de Gezinsdienst aanwezig zullen zijn kunnen
mee oefenen met het schoolkoor. We oefenen op 4, 8 en 11
november op school om 11.30 uur o.l.v. Jan en Sietske Kramer. Meer
info: s.kramer@pco-dalfsen.nl . Opgave mag ook per mail.

Schoonmaakavonden 31 oktober en 2 november 2016

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

Als het goed is heeft iedereen een rooster van de
schoonmaakavonden per mail en op papier gekregen.
Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan horen wij het graag!
Kijk nog even goed wanneer de naam van uw kind op het rooster
staat. Bij deze willen we nog even benadrukken
dat moeder òf vader òf verzorger verwacht wordt!

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

Ouderavond 2016 – U komt toch ook?
Donderdag 10 november 2016 staat er weer een ouderavond op de
jaarplanning.
Dit jaar willen wij de ouderavond eens een heel andere invulling
geven. U kunt zich deze vond, naar eigen behoefte, verdiepen in voor
u belangrijke onderwerpen. U kunt dit doen door verschillende
workshops te volgen. De meeste workshops worden zelfs gegeven
door onze eigen groepsleerkrachten!
Middels de informatiebrief die als bijlage bij deze nieuwsbrief
is meegestuurd, kunt u zich vooraf alvast inlezen in de zeven
verschillende workshop die u deze avond zou kunnen volgen. Het is
voor verschillende workshops noodzakelijk om u van tevoren in te
schrijven. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Voor deze
workshop(s) geldt namelijk VOL=VOL!
Inschrijven kan door per persoon een mail te sturen naar
ouderavondcbsdespiegel@pco-dalfsen.nl . Graag ontvangen wij uw
aanmelding vóór donderdag 3 november 2016 in onze speciale
mailbox!
Ouderavond 2016...U bent van harte welkom...Tot dan!

Evaluatie continu rooster
In de jaarplanning stond dat het continurooster zou worden
geëvalueerd tijdens de ouderavond op donderdag 10 november. In
verband met de invulling van de ouderavond hebben wij
ervoor gekozen om deze evaluatie niet tijdens deze avond te doen,
maar digitaal te laten verlopen. Meer informatie hierover volgt nog.

