Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
november
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: Help! 1 Samuël 18 en 19
Koning Saul wordt jaloers en boos op David. Het wordt zo erg dat
David moet vluchten. Jonathan en Davids vrouw Michal helpen hem
om aan de koning te ontsnappen. Michal legt een pop in bed die op
David lijkt, zodat hij zich in veiligheid kan brengen.

Gezinsdienst:
Zondag 13 november is er een Kerk-school-gezinsdienst in de Grote
Kerk aan het Kerkplein, aanvang 9.30 uur. Het thema is 'Ik zoek, ik
zoek wat jij ook zoekt'. Wat heeft een mens nodig om fijn te kunnen
leven? Wat heeft een kind nodig om fijn te kunnen leven? Eten en een
huis natuurlijk, maar ook minder zichtbare dingen. We gaan er naar
op zoek. Op school leren we de liederen en maken we werkstukken.
Er wordt toneel gespeeld en een schoolkoor o.l.v. Jan en Sietske
Kramer zal enkele liederen zingen. Ds. Hans Schipper gaat voor in de
dienst.
Na afloop van de dienst om 10.30 uur is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten met koffie, thee en limonade in De Overkant,
Kerkplein 22.

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

Schoolkoor:
Zie ook de nieuwsbrief van vorige week. Kinderen van groep 6, 7 en 8
mogen zich bij het koor van groep 1 t/m 5 voegen als ze dat willen.
Toestemming van de ouders is noodzakelijk. Opgave voor het
schoolkoor kan vandaag nog, maar dan alleen per mail:
s.kramer@pco-dalfsen.nl of per telefoon: 434203.
Morgenochtend, 4 november, is de eerste keer oefenen.

Ouderavond 2016 “Laat maar zien…”:
Iets voor de nieuwsbrief?
c.dijkstra@pco-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Donderdag 10 november is de ouderavond. Dit jaar eens anders dan
anders…een avond gevuld met verschillende workshops. U kunt zich
deze avond, naar eigen behoefte, verdiepen in voor u belangrijke
onderwerpen. U kunt dit doen door een tweetal workshops te volgen.
De meeste workshops worden zelfs gegeven door onze eigen
leerkrachten!
Bent u zich vergeten in te schrijven? U kunt zich nog inschrijven tot
uiterlijk dinsdag 8 november!
Ouderavond 2016…dat wil je toch niet missen?

Gezocht:

Binnen blijven tijdens de middag pauze?:

Voor het knutselen in groep
3b hebben we nog een aantal
materialen nodig:
kurken
wc rollen
eierdozen
oude knopen
strijkkralen
Heeft u een van bovenstaande
materialen of iets anders waar
we leuk mee kunnen
knutselen dan ontvangen wij
dat graag!
(groep 3b zit boven)

Het schooljaar, met het continurooster, zijn goed van start gegaan. Op
alle dagen eet ouders en/of pleinwacht ouders die ervoor zorgen dat
de middagpauze voor de kinderen, en leerkrachten, goed verloopt.
Na de eerste periode kregen wij te horen dat sommige kinderen het
heel fijn vinden om binnen te blijven tijdens de pauze, om binnen
rustig te lezen.
Wij hebben daar wat mee gedaan; na de herfstvakantie kregen de
kinderen de mogelijkheid om binnen te blijven om een eigen boek of
een Donald Duck van de overblijf te lezen. Al op dag 1 kregen wij de
vraag, van de kinderen, of ze ook mogen tekenen. Dit is gebeurd en
nu komen de kinderen met hun tekenschrift en etui naar de hal om te
tekenen of dus lezen.
Toch merken, en horen we, dat het drukker wordt in de hal. Tekenen
en kletsen gaan heel goed samen.... Om de rust te bewaren en het te
stimuleren om lekker buiten te spelen, het is maar 20 minuten,
hebben we besloten om alleen te lezen in de hal!
We hopen dat we zo toch de kinderen tegemoet komen die echt
binnen willen blijven, en voorkomen we dat de hal overvol wordt!
Groeten, het overblijfteam!

Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR):
Continu rooster: Inmiddels zijn we al een aantal weken onderweg met
het nieuwe continu rooster!
Zeer regelmatig vindt er overleg plaats vanuit onze directeur Max
Bakhuis, de TSO coördinatoren Selma en Wilma en de MR.
Wat gaat er goed en wat zijn verbeter punten? We horen
voornamelijk veel positieve geluiden! Tevens zal er rond januari/
februari 2017 een evaluatie moment worden gepland.
Heeft u als ouder(s)/ verzorger(s) vragen, opmerkingen of ideeën?
Hiervoor kunt u uiteraard bij uw leerkracht en / of directeur terecht
maar ook de MR staat voor u klaar!
U kunt ons aanspreken op het schoolplein of ons mailen: MRdespiegel@pco-dalfsen.nl
Hartelijke groet,
Ronald Dubbink, Herma Kok en Eefke Bosch
Oudergeleding MR de Spiegel.

