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

Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw
wil de Heer je leren
door de Heil'ge Geest in jou.
Het is vaak moeilijk om goed te doen,
en echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer,
als hulp voor ons,
zijn Heil’ge Geest gegeven.
Waar je ook bent, of wat je ook doet,
Hij wil je steeds weer leren.
Om door je hele doen en laten heen
de Vader te vereren.
Wanneer Gods Geest je leven leidt,
dan zul je pas gaan merken
dat zijn aanwezigheid je vrede geeft,
en altijd zal versterken.
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw
wil de Heer je leren
door de Heil'ge Geest in jou.

Iets voor de nieuwsbrief?
c.dijkstra@pco-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Bijbelrooster:
Thema: 'Waar ben je veilig?' 1 Samuël 19 en 20
David gaat naar het profetenhuis. De koning stuurt soldaten achter
hem aan om hem op te halen, maar er gebeurt iets bijzonders. De
soldaten gaan meezingen en dansen met de profeten. Ze vergeten
helemaal waarvoor ze gekomen zijn! Met een tweede en derde groep
soldaten gebeurt hetzelfde. En als de koning uiteindelijk zelf naar het
profetenhuis gaat, verandert hij voor even in een profeet.

Gezinsdienst:
A.s. 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'. We gaan op zoek naar de belangrijkste
dingen in je leven: de basisbehoeften voor een fijn leven. Op school
hebben we de liederen geleerd en hebben we werkstukken en
voorwerpen gemaakt. Veel kinderen van school doen mee in de
dienst: gebed, collecte, toneel en een schoolkoor van maar liefst 70
kinderen! De kinderen die meedoen in het schoolkoor gaan gewoon
bij de ouders zitten en worden (tijdens het laatste deel van de dienst)
naar voren geroepen om op het podium te komen. Ds. Hans Schipper
gaat voor in de dienst. Voor de allerjongste kinderen is er vanaf 9.15
uur oppas in kerkelijk centrum De Overkant, Kerkplein 22. Er zijn twee
collectes. De eerste is bestemd voor Stichting Heppie: voor kwetsbare
kinderen die een vakantie(weekend) krijgen aangeboden om weer
even helemaal kind te zijn. Zie ook https://www.heppie.nl/ Na afloop
van de dienst om 10.30 uur is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
met koffie, thee en limonade in De Overkant. Iedereen is van harte
welkom!
Een prachtig lied om alvast te beluisteren is Opw. Kids 70:
https://www.youtube.com/watch?v=6Rf_n8ipf_Q

Evaluatie Ouderavond 2016:
Vanavond, donderdag 10 november, is de ouderavond. Dit jaar eens
anders dan anders…een avond gevuld met zeven verschillende
workshops. Bent u zich vergeten in te schrijven? Schroom niet om als
nog te komen…er is vast nog wel een plekje vrij in één van onze
workshops.
Ouderavond 2016: u bent van harte welkom!

Ouderavond 2016: Wat is uw mening?:
Wij zijn natuurlijk ook benieuwd wat u van deze ouderavond vond.
Heeft u nog tips of tops dan horen wij dit graag! Ook staan wij open
voor ideeën voor de invulling van de ouderavonden van komende
jaren. U kunt uw tips, tops, ideeën, vragen en opmerkingen tot
woensdag 16 november a.s. mailen
naar ouderavondcbsdespiegel@pco-dalfsen.nl.

Papiercontainer :

BHV:

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.

Vorige week dinsdagmorgen klonk er een bel in school. Niet de
schoolbel, maar de alarmbel.
We hebben deze morgen geoefend met het ontruimen van de school.
Op deze manier hopen we goed voorbereid te zijn wanneer er ooit
een noodsituatie is en er echt ontruimd moet worden. De oefening
verliep goed en niet geheel onbelangrijk: iedereen was al snel buiten
op de afgesproken plek.
Veilige groet,
B.H.V.-team De Spiegel

Foto’s:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

Bezoek uit Hörstel:
Volgende week dinsdag 15 november komen 169 leerlingen uit de
partnerstad Hörstel naar 9 verschillende basisscholen in Dalfsen,
waaronder de Spiegel.
De Duitse leerlingen zijn even oud als onze leerlingen uit groep 7.
In Duitsland is het onderwijs anders georganiseerd. Na de
Kindergarten (onze groepen 1 en 2) gaan de kinderen naar de
Grundschule (onze groepen 3 t/m 6) om daarna naar het voortgezet
onderwijs (onze groepen 7 en 8) te gaan. De leerlingen uit Hörstel
zitten nu enkele maanden op de Hauptschule of de Gesamtschule.
Beide onderwijsvormen zijn gescheiden maar gehuisvest in één groot
gebouw in de plaats Hörstel.
De kinderen van groep 7 hoeven die dinsdag pas om 9.30 uur op
school te zijn. Rond 10.00 uur ontvangen we de bussen uit Duitsland
bij de Trefkoele en lopen we naar de Spiegel.
Na heerlijke Nederlandse lekkernijen gaan de kinderen met hun
Duitse maatje een aantal activiteiten in school doen.
Tussen de middag lunchen we samen, waarna we in de Trefkoele met
alle Duitse en Nederlandse kinderen een gezamenlijk sport-en-spelcircuit zullen volgen.
Om 15:45 uur vertrekken de bussen weer naar Duitsland en zijn ook
onze kinderen vrij. In april 2016 gaan de Dalfser kinderen op
tegenbezoek naar Hörstel.

