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
11
KSGdienst 9.30 u
Grote Kerk
13
Uitwisseling met Hörstel
14
studiedag (leerlingen vrij)
15
10 MG groep 3
20
10 MG groep 3

Bijbelrooster:
Thema: Ben jij een engel?
Rechters 13: 1-23
Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. Er
breken donkere tijden aan voor Israël: Iedereen doet waar hij zelf zin in
heeft in plaats van te leven volgens Gods wet. De Israëlieten worden
overheerst door de Filistijnen. In die tijd komt er een engel bij een vrouw
met een bijzonder bericht: Ze zal een zoon krijgen en hij zal een begin
maken met de bevrijding van zijn volk. Simson is zijn naam.

Nieuwe leerling:
Guus Koopman is in groep 1b begonnen, we wensen Guus een hele fijne tijd
bij ons op school.

Uitnodiging Gezinsdienst 11 nov. ~ Thema: 'Liefde is ...':
- plaats: Grote Kerk, Kerkplein
- tijd: 9.30 - 10.30 uur
- voorganger: ds. Hans Schipper
- m.m.v.- leerlingen De Spiegel
- pianist Wim van Lenthe
- schoolkoor gr. 1-6 o.l.v. Jan en Sietske Kramer
- schoolkoor De Buitenspiegel o.l.v. Jan en Sietske Kramer en Arvid Kwakkel
- collecte bestemd voor het geitenproject in Oost Europa van
Mensenkinderen.
Zie https://www.mensenkinderen.nl/help-mee/sparen-voor-geiten.
- Oppas t/m 3 jaar in De Overkant vanaf 9.15 uur (mogen tijdens de collecte
opgehaald worden).
- Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade in De Overkant.

Iedereen is van harte welkom!
NB De liturgie is alvast in te zien op:
http://www.pgdalfsen.nl/uploads/klant499/files/11%20november%202018
%20Grote%20Kerk%209_30%20uur.pdf

Schoenmaatjes:

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)

Steeds meer gevulde en versierde schoenendozen komen onze school
binnen. Fantastisch!
De stapels groeien gestaag, hartelijk dank voor jullie medewerking!
Officieel loopt onze actie Schoenmaatjes tot morgen; het inleveren van de
dozen kan echter nog tot en met volgende week dinsdag 13 november.
Denken jullie aan de sticker voor de buitenkant en een postelastiek
eromheen?

Ouderavond:
Afgelopen maandagavond hebben we weer een zeer inspirerende avond
gehad. Rianne had de vaart er goed in en kon duidelijk weergeven hoe we
op school met de kanjertraining werken. Maar ook hoe belangrijk dit is om
samen met ouders te doen. Daarom voor iedereen in de bijlage een
samenvatting van wat de kanjertraining precies is.

Gezocht:
contactpersoon voor de vertrouwenspersoon Floreant:
Nu onze jongste dochter in groep 8 op de buiten Spiegel zit en ik weinig
meer op school aanwezig ben. Ben ik op zoek naar iemand (man/vrouw),
die mijn ‘functie’ als contactpersoon over wil nemen. Voor de exacte inhoud
van deze functie mag u mij benaderen bij voorkeur per mail
roleduc@ziggo.nl, of mij persoonlijk aanspreken.
Nu kunt u denken hoeveel tijd gaat mij dit kosten, nou dat valt mee.
Er vindt 1x per jaar een vergadering plaats met andere contactpersonen van
de scholen die binnen Floreant vallen. Als er zich een situatie voordoet kost
het u wat tijd (die u zelf kunt indelen) voor een gesprek, als de situatie
afgehandeld is, pleeg ik meestal nog een telefoontje om te horen hoe het
nu gaat, dat is het.
Het belangrijkste voor deze ‘functie’ is dat u met een onafhankelijke,
neutrale blik een vertrouwelijke kwestie aan kan horen en kan afhandelen
en des gewenst de vertrouwenspersoon kan benaderen.
Het is mogelijk om dit nog tot het einde van het schooljaar samen met mij
te doen.
Bij interesse of als u meer wilt weten twijfel dan niet om mij te benaderen,
want een contactpersoon voor de vertrouwenspersoon is nodig/verplicht
op elke school.
Groeten Renate le Duc, moeder van Thalina Jacobs groep 8A.

