Laat maar zien wie je bent!
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www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda
december
5 sinterklaasfeest

Bijbelrooster:
Thema: Verrassing!
Genesis 29: 15-30, 30: 25-43 en 33: 1-20
Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende ochtend blijkt dat hij
met Lea getrouwd is. Als hij ouder is, gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Een
groot geschenk gaat voor hem uit.

Nieuwe leerlingen:
Afgelopen week is Sven van Pijkeren gestart in groep 1a, we wensen hem
een fijne tijd bij ons op school.

HELP!:
Voor het grote sinterklaasfeest op donderdag 5 december zijn wij nog op
zoek naar 2 personen die willen grimeren. Je wordt tussen half 7 en 7 uur 's
ochtends verwacht op een locatie in Dalfsen. Wie wil en kan ons uit de
brand helpen? Graag een reactie naar chivangelder@gmail.com. Alvast
bedankt namens de sinterklaascommissie.

Gevraagd:
Wie wil er voor ons chocoladeletterdoosjes sparen? Met of zonder inhoud,
dat maakt niet uit 🙂 Alvast bedankt van groep 1b

Vraag vitrinekast:
Voor de kerstviering in de kerk op 19 december zijn wij op zoek naar een
vitrinekast. Wij willen deze gebruiken als decorstuk op het podium.
Is er iemand die zo'n kast heeft staan en die wij zouden kunnen lenen? Het
hoeft geen hele grote te zijn, een klein kastje die op een tafel komt te staan
zou ook kunnen.
Kunt u helpen? Mail dan Marlies (groep 2b):
marlies.timpers@cbsdespiegel-dalfsen.nl

Bazaar Rosengaerde:
In woonzorgcentrum Rosengaerde organiseren wij elk jaar een Bazaar.
Deze is voor iedereen toegankelijk.

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)

Dit jaar is de bazaar op vrijdagmiddag 29 november van 14.30-18.00 uur.
De opbrengst van de Bazaar komt ten goede voor het welzijn van de
ouderen. Ook voor de kinderen hebben we leuke activiteiten, waaronder
een sjoelwedstrijd en een kleurplaat maken. Zij mogen deze inleveren op
vrijdag 29 november bij de grabbeltontafel. Als dank mogen de kinderen
één keer gratis grabbelen. De kleurplaten worden dan opgehangen in
Rosengaerde.
De kleuters krijgen de kleurplaat mee naar huis. Als leerlingen uit groep 3,
4, 5…ook een kleurplaat willen versieren, dan kunnen ze deze bij juf Joan of
jus Froucke ophalen.

