Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
november
19
Studiemiddag
Alle leerlingen vrij
om 12.30 uur.

Bijbelrooster:
Thema: Zo vergeet je het niet
Jozua 1, 2: 1-24, 3 en 4
Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door de Jordaan, de
grens met het beloofde land. Er worden twaalf stenen neergezet als
blijvende herinnering aan wat er gebeurd is.

Nieuwe leerlingen:
In groep 1a is weer een nieuwe leerling gestart, Aiden Munawar.
Joost (gr. 7b) en Wout (gr. 4a) Harmens en Leona van der Woude (gr. 7b)
zijn ook ingestroomd bij ons op school. We wensen jullie allemaal een hele
fijne tijd bij ons op school.

Op Weg naar Kerst:
Omdat de Kerk-School-Gezinsdienst op 8 november j.l. niet door kon gaan
vanwege de maatregelen omtrent corona wordt er in plaats daarvan
gewerkt aan een online Adventsproject.
De Cazemier, Sjaloom, Baron van Dedem en De Spiegel verzorgen in
samenwerking met ds. Hans Schipper en de kindernevendienst van de
Protestante Kerk voor elke Adventszondag een miniprogramma 'Op Weg
naar Kerst'. Elk Adventsweekend zal er op de website van de Protestantse
Gemeente een lied, tekst, filmpje, kleurplaat, puzzel, knutselwerkje e.d.
aangeboden worden. Ds. Schipper zal met zijn handpop Lotje het verhaal
vertellen dat bij de betreffende zondag hoort. Thuis kan men de liederen
beluisteren, de puzzels maken, de filmpjes bekijken en het werkje printen
(op stevig papier!) en maken.
De eerste 'aflevering' voor 1e Advent, 29 november, zal donderdag 26
november online staan op: www.pgdalfsen.nl. De twee liederen die het
schoolkoor opgenomen heeft zullen op 1e en 4e Advent in het project
geplaatst worden. Wat is het best nieuws wat je kunt bedenken? Daar
denken we deze Adventtijd over na. Zo mogen we samen op weg gaan thuis, op school en in de kerk - naar het Kerstfeest; het feest van de
geboorte van Jezus, die ons vrede en vrijheid kwam brengen.
Er is ook een Gezinsboekje beschikbaar met voor elke dag vanaf 1e Advent
verhalen, gebeden en activiteiten. Vanuit de Protestantse Gemeente
Dalfsen wordt dit boekje aan u aangeboden.

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.
Groep 8 naar Kasteel Rechtere
Iets voor
de nieuwsbrief?

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Voor degene die graag zo'n boekje wil ontvangen: stuur een mailtje naar
Simone Meerveld: f.meerveld@home.nl met daarin naam en adres. Dan
wordt er een boekje bij jullie thuis bezorgd. Graag bestellen vóór 17
november. Dan heeft u het boekje op tijd thuis. Op=op.
Heeft u vragen? Neem contact op met
jacco.kleemans@cbsdespiegel-dalfsen.nl
of annemieke.koster@cbsdespiegel-dalfsen.nl
of sietske.kramer@cbsdespiegel-dalfsen.nl

EU schoolfruitproject:
Woensdag 11 november begon het EU schoolfruitproject.
Vanaf die dag krijgen alle kinderen van De Spiegel op woensdag, donderdag
en vrijdag fruit (en soms ook groenten) aangeboden.
Het project duurt t/m vrijdag 16 april.
Het schoolfruitproject is een Europees project om kinderen kennis te laten
maken met diverse soorten fruit en groeten. De coördinator in Dalfsen
(Wladimir Nijenhuis) heeft gezorgd voor een mooie opzet van dit project.
Het wassen, snijden en verdere voorbereiding inclusief het uitdelen,
gebeurt namelijk door vrijwilligers, jongeren en personen die wat moeilijk
een baan kunnen vinden. Het fruit wordt kant en klaar bezorgd op school
en de leerkrachten hoeven het alleen maar uit te delen.
Woensdagmorgen werden alle kinderen verrast met een heerlijke appel,
donderdagmorgen krijgen ze worteltjes en vrijdag een banaan.
Voor een indruk van de voorbereiding en het brengen op school kunt u
klikken op onderstaande link.
Het fruit wordt gebracht: https://youtu.be/W_N3cJ5bgB8
Voorbereiding: https://youtu.be/rAZKSxd3Y8o

Schoolschoonmaak:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Komende maandag- en woensdagavond is het zover, dán gaan we met een
aantal ouders de klassen schoonmaken. Door COVID-19 loopt het allemaal
anders; met minder mensen pakken we nu het noodzakelijke aan. Omdat
het momenteel lastig is mensen aan te wijzen, is gekozen voor vrijwillige
aanmelding. En wat zijn we blij met de mensen die zich hebben gemeld!
We starten om 19.00 uur en verwachten rond 21.00 uur te stoppen. Om
het jezelf makkelijk te maken is het slim om emmer en doekje zelf mee te
nemen. Spreek onderling af wie voor de stofzuiger en/of dweilspullen
zorgt. Dit alles geldt ook voor zaterdag 21 november, dan worden van 9.00
– 11.00 uur de gemeenschappelijke ruimtes gedaan. De ouders die zich dit
keer inzetten worden de volgende keer ontzien. Let wel; we doen dit voor
onze kinderen, opdat zij in een schone (en veilige) omgeving kunnen leren.
Vergeet niet een drinkflesje (er zal geen koffie/thee zijn) en je mondkapje
mee te nemen!!
Hygiënische groeten van de schoonmaakgoeroes binnen de
activiteitencommissie,
Dana Kamphuis, Chi van Gelder en Sander Dieker

