Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: Ben jij het echt?
Genesis 27: 1-40, 28: 10-22 en 29: 1-14
Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak om de zegen in
ontvangst te nemen. Nu is hij gezegend, maar hij moet wel vluchten. In de
woestijn ontdekt hij dat God bij hem is. Hij komt uit bij Laban, een broer
van zijn moeder.

Agenda
december
5 sinterklaasfeest

Nieuwe leerlingen:
Afgelopen week is Kaj Scholten is gestart in groep 1a. We wensen Kaj een
fijne tijd bij ons op school.

Weerbaarheidstraining Saam Welzijn
Vanuit Saam Welzijn worden er voor groep 5 t/m groep 8
weerbaarheidstrainingen aangeboden. Een weerbaarheidstraining is
speciaal voor kinderen die weinig weerbaar zijn. Deze kinderen vinden het
lastig om voor zichzelf op te komen, ze hebben moeite met hun grenzen
aan te geven of doen dit op een onhandige manier. Daarnaast kan hulp
vragen voor deze kinderen erg moeilijk zijn. Door het volgen van een
weerbaarheidstraining leert het kind in een klein, veilig groepje met
leeftijdsgenoten hoe hij/zij kan reageren op het gedrag van een ander. Het
kind leert voor zichzelf op te komen met respect voor een ander.
De weerbaarheidstraining bestaat uit 8 lessen van 1 uur die plaatsvinden
op donderdag 27 februari tot en met donderdag 16 april. Tijdstip van de
lessen is van 15.30 tot 16.30 uur.
Voorafgaand zal er een intakegesprek plaatsvinden en er is een persoonlijk
terugkoppelingsgesprek bij afronding van de training.
Aanmelden kan via info@saamwelzijn.nl voor 1 januari 2020. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen via 0529-482121.

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
Groep 8 naar Kasteel Rechtere

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

