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
15
10 MG groep 3
20
10 MG groep 3
December
5
Sinterklaasfeest

Bijbelrooster:
Thema: Wordt het daar beter van?
Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5
Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de
Filistijnen. Wordt het er beter van als je geweld gebruikt? Toch heeft God
een plan met Simsons leven.

Bericht over juf Denise Hovestad:
Juf Denise (groep 3a) gaat afscheid nemen van De Spiegel.
Per 10 december is zij benoemd als leerkracht in een fulltime baan in
Amsterdam. Natuurlijk feliciteren we haar met deze mooie uitdaging maar
voor onze school is het natuurlijk heel jammer.
Binnenkort hoort u hoe zij afscheid gaat nemen van De Spiegel.
Juf Sietske heeft zich beschikbaar gesteld om de vervanging op zich te
nemen tot aan de kerstvakantie. Wanneer duidelijk is hoe de vervanging er
na de kerstvakantie er uit ziet, dan laten we dat natuurlijk z.s.m. weten.

Benoeming van onderwijsassistenten:
Wie heeft er voor ons:
Een kar (aanhanger) voor onze
tractor
Stukken Plexiglas.
Groeten Bea van Keulen

Zoals u misschien weet is m.i.v. het nieuwe schooljaar Iris Kooiker benoemd
als onderwijsassistent. Zij werkt aan de BuitenSpiegel en ondersteunt daar
de groepen 7a, 7b/8b en 8a.
Met ingang van 1 november is ook Alienke Hamberg benoemd als
onderwijsassistent. Zij biedt ondersteuning op het hoofdgebouw van De
Spiegel. Beide teamleden zijn benoemd in het kader van de werkdrukgelden
die dit schooljaar ter beschikking werden gesteld door de overheid.

Muziek groepje:

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)

Er zijn veel kinderen die muziek leuk vinden en ook een instrument
bespelen. Misschien al een paar jaar, of nog maar net. Wat zou het leuk zijn
om ook samen met klasgenootjes en andere leerlingen muziek te
maken! Niet te moeilijk, maar wel leuk om te doen. Ook als je nog maar net
les hebt kun je al meedoen.
We kunnen dan ook organiseren dat een groepje met een gezinsdienst mee
doet, of met een kanjerdag, of gewoon met een groepje uit je klas iets te
laten horen bij het einde van een project. Alle kinderen krijgen binnenkort
een opgaveformulier mee naar huis van de leerkracht waarop ze aan
kunnen geven welk instrument ze bespelen en hoe lang ze al les hebben.
Het ingevulde formulier mag ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.
Zo kunnen we dit inventariseren en kinderen stimuleren om samen muziek
te maken! We kunnen ook ouders/opa’s en oma’s gebruiken die willen
helpen bij het oefenen. Vind je dit leuk dan kun je dit er ook bij aangeven.
We verheugen ons nu al op het samen muziek maken, waar het plezier
vanaf straalt!
In de bijlage van deze nieuwsbrief is een andere muzikale uitnodiging
toegevoegd. Bij het project "Kerst speel je samen" kun je ook meedoen.
Wat zou het leuk zijn om daar ook je medeleerlingen van de Spiegel tegen
te komen en samen muziek te maken.
Het belooft een prachtig meespeelconcert te worden!
Anouk Uitslag en Petra Lip

