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
november
19
Studiemiddag
Alle leerlingen vrij
om 12.30 uur.

Bijbelrooster:
Thema: Wat een ezel!
Numeri 22, 23 en 24: 1-25
Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn
neergestreken. Hij wil het volk weg hebben en vraagt de profeet Bileam om
de Israëlieten te vervloeken. Bileam zegt dat hij alleen woorden kan
spreken die God wil dat hij zegt. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn ezel
hem toe. En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een
zegen.

Schoolkoor:
Opgave schoolkoor (oefenen en opname onder schooltijd) bij:
eigen groepsleerkracht of: sietske.kramer@cbsdespiegel-dalfsen.nl

Halloween:
Zaterdag 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'.

Schoenendoosactie:
Wat mooi om te zien dat er al zoveel dozen gevuld zijn door de kinderen!
Dankjulliewel!
Kijk eens op https://www.youtube.com/watch?v=ZlGF_LvsoOs. Dit is het
lied 'Jij dacht aan mij', ondersteund met beelden van kinderen die een
schoenendoos ontvangen. Prachtig om te zien hóe blij deze kinderen zijn.
Inleveren kan nog tot vrijdag 13 november.

Variagroep:

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 Rechtere
Iets voor
de nieuwsbrief?

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Op dit moment draaien er 2 variagroepen met leerlingen van de Spiegel en
andere Floreant scholen. We werken op in de Buitenspiegel aan allerlei
praktische basisvaardigheden rond bijvoorbeeld elektra, metaal, groen,
hout, textiel, schoonmaak, horeca, zorg & welzijn, fiets, dier, schilderen en
3D printen. We hebben een insectenhotel gemaakt en we zijn bij
metaalbewerking bezig geweest met solderen en een blikken
pennendoosje. Bij elektra hebben we een stroomkring en een zenuwspiraal
gemaakt. Daarnaast doen we ook klusjes voor de Spiegel.
Afgelopen weken heeft de Variagroep onder andere houten zwaarden
gemaakt voor de kleuters die met het thema ridders en kastelen bezig zijn
en een insectenhotel voor onderbouw.
Helaas kunnen we niet op bedrijfsbezoek vanwege het coronavirus, waar
ze het echte handwerk kunnen zien en voelen. Gelukkig hebben we wel de
ruimte om veel ervaring op te doen in het lokaal. Hiervoor kunnen we nog
altijd materiaal en gereedschap gebruiken. Heb je nog iets bruikbaars neem
dan contact op met Matthé Schuurmans,
matthe.schuurmans@cbsdespiegel-dalfsen.nl

Richtlijn RIVM
De school wil u graag op de hoogte stellen in hoeverre de school u
mag informeren ingeval een kind, op basis van de richtlijnen van het
RIVM, thuis moet blijven.
We hebben immers te maken met de wet op AVG maar we hebben
ook te maken met kinderen die thuis moeten blijven omdat er sprake
is van een coronabesmetting of vermoeden daarvan. U hoort
waarschijnlijk van uw kind dat een ander kind thuis is omdat….
Het is lastig te bepalen hoe we als school dan om kunnen gaan met
het communiceren naar u als ouders. De school heeft daarom
contact gezocht met de AVG specialist die ons hierbij begeleidt en
adviseert. Hieronder leest u hoe we met u mogen communiceren en
worden nog eens de richtlijnen van het thuisblijven genoemd.
Volgens de richtlijnen van het RIVM moeten kinderen thuisblijven als:
1.
Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of
benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
2.
Het kind een contact is van een patiënt die positief getest is op
corona en het kind klachten heeft die passen bij COVID-19.
3.
Het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die
passen bij corona ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis
blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
4.
Het kind een huisgenoot is van iemand die positief getest is op het
nieuwe coronavirus.
Kinderen mogen dus wél naar de kinderopvang of basisschool als zij alleen
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn) hebben, tenzij bovenstaande punten van toepassing zijn.
Vanzelfsprekend heeft u hier, om verschillende redenen, vragen over of
maakt u zich zorgen.
Een besmetting…
De school kan op verschillende manieren te horen krijgen dat er sprake is
van een besmetting:
1. De besmette persoon of een ouder meldt het (telefonisch) zelf.
2. De GGD meldt zich bij de school voor bron- en contactonderzoek.
Als er op school een besmetting is vastgesteld, dan wordt u hierover
uiteraard volgens de daarvoor geldende richtlijnen geïnformeerd.
Wat mag de school communiceren?
In de AVG (de privacywetgeving) is geregeld dat medische gegevens van
medewerkers van school, leerlingen en diens huisgenoten niet mogen
worden gedeeld, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
Voor leerlingen geldt dat ouders/verzorgers deze toestemming moeten
geven.
De huidige situatie maakt niet dat de school anders dan voorheen mag
omgaan met deze regel. De kans op besmettingsgevaar doet hier ook niets
aan af.
Hieruit volgt dat wij als school géén mededelingen kunnen doen over
vastgestelde corona besmettingen bij (huisgenoten van) leerlingen of van
medewerkers van school. Zoals aangegeven in de vorige alinea wordt u wel
geïnformeerd over een besmetting, maar wordt géén informatie verstrekt
over wie het betreft, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
De school zal dus in het algemeen communiceren dat er kinderen thuis zijn
omdat één van de huisgenoten (vermoeden van) Corona heeft. De
leerkracht kan volstaan door te communiceren dat leerling X thuis blijft.

Als de leerkracht aan de groep uitlegt dat er soms kinderen thuisblijven
omdat één van de huisgenoten (vermoeden van) corona heeft, dan kan
hij/zij bij daadwerkelijke gevallen volstaan met de mededeling dat leerling
X thuisblijft.
Uiteraard is het onze plicht om voor een veilige omgeving te zorgen en
doen wij er alles aan om deze te waarborgen.
Dank u wel
Als school willen we u bedanken voor de wijze waarop we de afgelopen
weken hebben samengewerkt. De oudergesprekken verliepen voor een
groot deel digitaal, u neemt afscheid buiten het schoolhek, u draagt een
mondkapje als u de school toch even binnen moet komen, etc. Allemaal
zaken die meewerken aan de veiligheid van een ieder. Gelukkig hebben
nog geen groepen naar huis moeten sturen omdat er geen leerkracht is en
we doen er alles aan om dit te voorkomen. We vergaderen digitaal in
school, we lunchen in kleine groepjes in de hal en houden ons aan de 1,5 m
afstand tot elkaar.
Studiemiddag 20 oktober
Op de studiemiddag van 20 oktober hebben we als team nagedacht over
het ontwikkelen van diverse scenario’s als er bijvoorbeeld op één dag 3 of 4
leerkrachten uitvallen. Het doel daarbij is zoveel mogelijk voorkomen dat
leerlingen van een groep gedurende langere tijd geen les kunnen krijgen.
Over het resultaat wordt u binnenkort geïnformeerd.

Gevonden voorwerpen:
Zie foto. Deze jassen hangen al een lange tijd op school.
Van wie?
Mocht er iets van uw kind bij zijn dan kunt u deze tot volgende week
vrijdag komen ophalen. Daarna ruimen wij ze op.

Uitnodiging schoolorkest 2020 – 2021:

Gevraagd:
Wie heeft er voor ons een lap
rode stof om een sinterklaas
mantel van te maken?
En wie zou dit voor ons willen
doen?
Wij sparen ook:
Schone boterbakjes,
keukenrollen.
Groep 2a

Het schoolorkest gaat weer beginnen!
Dit jaar zijn er drie projecten waar je aan mee kunt doen, onder leiding van
Huub Vosmeijer, gediplomeerd muziekdocent bij Muziekschool Pianoforte.
Zit je in groep 3 – 8, bespeel je een instrument, misschien al een paar jaar
of nog maar net, en vind je het leuk om mee te spelen in het schoolorkest?
Dat kan! Je krijgt muziek bij het niveau dat je hebt.
Het eerste project start in november en er wordt gewerkt aan een
uitvoering met Kerst. De repetitie vindt plaats op donderdag van 14.00 –
14.45 uur. De data zijn 5, 12, 26 november en 3 en 10 december. Op 17
december zullen we de kerstmuziek uitvoeren.
Bij het tweede en derde project repeteren we op vrijdag van 12.00 – 12.45
uur. Het tweede project werkt naar Pasen toe en het derde naar het einde
van het schooljaar met een medewerking tijdens het gezamenlijke
eindconcert van Muziekschool Pianoforte.
Je kunt per project kiezen of je mee doet. Opgave voor het schoolorkest
kan bij Petra Lip (lippetra@gmail.com)
We verheugen ons nu al op het samen muziek maken, waar het plezier
vanaf straalt! Speel jij ook mee?
Petra Lip, Arvid Kwakkel en Huub Vosmeijer

