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
3
afsluiting
Kinderboekenmaand
'Spanning en Sensatie'
voor kinderen en
leerkrachten
6
Schoonmaakavond
groep 1 t/m 4
8
Schoonmaakavond
groep 5 t/m 8
10
laatste dag dozen Actie
Schoenmaatjes
inleveren
12
Gezinsdienst
'Leg eens uit'
11.00 uur Grote Kerk
14
leerlingen uit Hörstel
(Duitsland) te gast
16, 21 10minutengesprekken
groep 3a en 3b
21, 22, 28, 29
Adviesgesprekken gr 8

Bijbelrooster:
Thema: Leg uit!
Genesis 39: 7-23, Genesis 40: 1-23 en Genesis 41: 1-8
Jozef heeft iets uit te leggen, als de vrouw van Potifar hem beschuldigt van
erge dingen. In de gevangenis legt hij de dromen van de schenker en de
bakker uit. Later blijkt dat er niemand is die de dromen van de farao kan
uitleggen. Zou de schenker nog aan Jozef terugdenken?

Geboorte:
Bij de fam. Buzepol is een zoon geboren: Sam. Sam is het broertje van Esmée
uit groep 2B en van Lieke (nog niet op school).
Bij de fam Rosier is een dochter en een zusje voor Noa, Ruben, Joris en
Pepijn geboren: Aimée.
We wensen beide families veel geluk met hun gezinnen.
En ook bij onze collega’s is er goed nieuws:
Er is adoptienieuws in het gezin van juf Marlies (groep 2b). In de
herfstvakantie kreeg de fam. Timpers het nieuws dat er een mooi, klein
meisje hun dochter en zusje mag worden, ze zullen haar Fenne noemen. Ze
is op 28 maart van dit jaar geboren en Arjan, Marlies en Jesse verwachten
dat ze haar in het voorjaar uit Taiwan kunnen ophalen.
Bij juf Gerlinde (groep 1c) en Edwin is op 31 oktober een zoon geboren; Dion
Herman Hartkamp.
Op dezelfde dag werd er bij juf Petra (groep 5a) en Jasper een dochter
geboren; Yara de Graaf.
We wensen juf Marlies, en haar gezin, een goede voorbereiding toe en
hopelijk mogen ze Fenne spoedig in hun armen vasthouden.
Ook juf Gerlinde en juf Petra wensen we samen met hun partners een
mooie tijd toe met hun kleine wondertjes.

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)

Nieuwe leerling:
In groep 1b is Teije Jutten in de groep gekomen.
In groep 1C zijn Sander Maters en Elias Remmelink gestart.
We wensen Teije, Sander en Elias een hele fijne tijd bij ons op school.

Gezocht:
kleine eierdozen
boter bakjes
"postbode" elastieken
Inleveren graag bij de kleuters

Uitnodiging Gezinsdienst 12 november
Iedereen is van harte welkom in de Gezinsdienst!
- 12 november 2017, aanvang 11.00 uur
- Grote Kerk, Kerkplein
- voorganger: ds. Tabitha Keuning
- organist: Gerrit Hoving
- thema: 'Leg eens uit' n.a.v. Gen. 40: De dromen v.d. schenker en de bakker
- liederen op school geleerd
- werkstukken van de kinderen in de kerk
- m.m.v. - schoolkoor o.l.v. Jan en Sietske Kramer
- leerlingen van De Spiegel
- collecte voor Edukans
- 10.30 uur koffiedrinken in De Overkant, Kerkplein 22
- 10.45 uur oppas t/m 3 jaar in De Overkant

Schoolkoor:
Wil uw kind toch nog meedoen met het schoolkoor en heeft het zich nog
niet opgegeven? Het kan nog per mail tot vanavond (donderdag 2
november) 22.00 uur: sietske.kramer@cbsdespiegel-dalfsen.nl
Morgen beginnen we met oefenen.

Schoonmaakavond Agendapuntje!!
Voor de herfstvakantie heeft uw kind een rooster met begeleidend schrijven
ontvangen. Deze informatie volgt ook nog per mail.
De onderbouw (groep 1-4) is op maandag 6 november aan de beurt.
De bovenbouw (groep 5-8) is op woensdag 8 november aan de beurt.
Groet namens de activiteitencommissie,
Ester Ruijgers, esterruijgers@gmail.com
Jeanet Boers, jeanetenmarcel@kpnmail.nl
Dana Kamphuis, d.kamphuis@sallandxs.net Inge Feijen, ingevanderveen1@hotmail.com

Afsluiting Kinderboekenmaand:
Op vrijdag 3 november a.s. is de afsluiting van de Kinderboekenmaand
met het thema 'Spanning en Sensatie'. Op deze speciale Kanjerdag is er een
voorstelling voor alle groepen in de grote hal van onze school. We hebben
dit jaar gekozen voor een uniek thema: nl. de gulden middenweg
tussen het algemene kinderboekenweekthema 'Gruwelijk Eng' en het
christelijke kinderboekenmaandthema 'Bibbers'. De reden hiervoor is dat
beide thema's zich vooral richten op negatieve gevoelens en wij op school
ook graag bezig zijn met de positieve. Vandaar dat de afsluiting plaatsvindt
op onze Kanjerdag. We zijn een Kanjerschool en we leren de kinderen om
zich te richten op positief gedrag!
Het thema 'Spanning en Sensatie' is op verschillende manieren uitgewerkt in
de verschillende groepen. In de bovenbouw hebben de leerlingen mee
kunnen doen aan de spannende voorleeswedstrijd, die dit jaar is gewonnen
door Noa Rosier. Ook mochten de leerlingen van groep 7 en 8 een morgen
komen schatgraven in Oosterdalfsen. Sensationeel als je iets vindt uit de
prehistorie! Daarvan werd op school een muurkrant gemaakt.
Er werden een heleboel boekbesprekingen gehouden in verschillende
groepen, een spannende bezigheid voor veel kinderen, waarbij het leuk was
dat er daarna intekenlijsten werden gemaakt voor het besproken boek. Ook
lazen meesters en juffen voor uit bekroonde boeken of het
Boekenweekgeschenk. Wat een boekpromotie!
Er werden dramalessen uitgevoerd over verschillende gevoelens en
kanjergedrag. Er zijn in alle groepen mooie tekeningen en/of knutselwerken
gemaakt. Ook hebben kinderen spannende verhalen geschreven en
getekend. Het was kortom een zeer geslaagde Kinderboekenmaand.

