Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
0529-432341

info.cbsdespiegel@pco-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda
november
17
10 mingesprek gr 1-3
22
10 mingesprek gr 1-3
december
2
Sinterklaasfeest
op school

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.

Foto’s:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

Bijbelrooster:
Thema: Leve de koning!
1 Samuël 24 en 2 Samuël 5: 1-5
De laatste week voordat we de Adventstijd ingaan horen we nog
verhalen over David, die koning wordt. David heeft in de grot de kans
om koning Saul te doden of kwaad te doen. Maar hij doet het niet; hij
spaart Sauls leven. Uiteindelijk wordt David toch koning, zoals God het
had gezegd.

Nieuwe leerlingen:
Afgelopen week zijn er heel wat nieuwe leerlingen bij ons op school
begonnen. We wensen ze allemaal heel veel plezier bij ons op school!
Zartasha Khan
groep 1c
Esmee de Jong
groep 2a
Fiene Rienstra
groep 3b
Evi van Oene
groep 3b
Josca Rienstra
groep 5a
Ise van Oene
groep 5b
Thomas Rhee
groep 6a
Taco Rienstra
groep 6b
Daarnaast heeft groep 3b deze week afscheid genomen van Joppe
Dijk. Hij gaat weer 5 dagen in de week in Zwolle naar school. We
wensen Joppe daar een fijne tijd toe.

Voorleeswedstrijd:
Op donderdagmiddag 10 november werd er, in de hal van onze
school, gestreden voor de titel "Voorleeskampioen cbs De
Spiegel 2016". Zes deelnemers deden mee aan deze wedstrijd, zij
waren in de voorrondes in hun eigen groep als beste voorlezers
gekozen.
Uit groep 7a: Thirza van Westreenen en Fleur Jansen;
uit groep 7b: Jade Seine;
uit groep 8: Menoa van Leussen, Veere Kleinlugtenbeld en Tygo
Zweers.

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

Alle leerlingen van groep 6/7, 7 en 8 waren erbij als publiek en in de
jury zaten meester Hans Veluwenkamp, juf Gertruud Geerling en juf
Annemieke Koster. De jury had een moeilijke taak, want de
deelnemers lazen allemaal heel goed voor. Toch kan er maar één
voorleeskampioen worden, de titel "Voorleeskampioen cbs De Spiegel
2016" is voor: TYGO ZWEERS!
Van harte gefeliciteerd Tygo! Jij gaat onze school vertegenwoordigen
in de volgende ronde. Heel veel succes alvast!

Ouderavond 2016:
Zomaar een paar reactie op de ouderavond van vorige week
donderdag 10 november 2016:
“Leuke insteek om voor workshops te kiezen. Ik heb "ontdekkend
leren" gevolgd. Mooie verdeling tussen zelf experimenteren en
luisteren. Ook goed voor de sociale contacten om in kleinere groepen
te doen. Ik ben helemaal voorstander van het 21ste eeuw leren! Het is
er echt de tijd voor.”
"De workshop 'kanjertraining' was bijna te kort, zo leuk! "
“Interessante workshops, vervolg is wenselijk,
vol enthousiasme gebracht, mijn complimenten!”
"Ik vond de avond....Leerzaam, boeiend, waardevol!"
“Niets dan lof. Wat een inspirerend, enthousiast team zijn jullie.

Een school om trots op te zijn!”
Niet geweest? Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan ons filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=40C6RBbsvGM&feature=youtu.b
e

Schoolkoor:
Wat een prachtig gezicht was dat: al die kinderen voorin de kerk en
wat hebben ze mooi gezongen met elkaar! Wie heeft er een foto
gemaakt? Graag mailen naar: s.kramer@pco-dalfsen.nl .

Lieve dingen adventskalender:
De verkoop van de lieve dingen adventskalender loopt erg goed!
Elke dag mag je een kaartje openmaken met een lieve opdracht voor
jezelf, voor in je gezin of voor een ander.
Zo wordt het steeds een stukje lichter naar kerst toe!
De kosten zijn 5 euro en de opbrengst gaat volledig naar de
Voedselbank.
Wie doet er nog meer mee? Stuur een mailtje naar:
lippetra@gmail.com

Wij gaan stoppen met de doppen!:
Per 1 december 2016 gaan wij stoppen met doppen inzamelen.
Dit komt omdat de kiloprijs enorm is gedaald.
Nu de opbrengst zo is gedaald moet de KNGF de kosten daarop
afstemmen.
Het is zeer spijtig maar dit houd in dat de ophaalrondes door de
vrijwilligers van de KNGF niet meer georganiseerd kunnen worden. En
dat betekend dat de doppenspaarders in het vervolg de doppen
rechtstreeks naar een depot kunnen brengen in plaats van naar een
inzamelpunt. Zie bijlage.
Vanaf 1 december kunt u dus niet meer de doppen kwijt op school. Bij
deze wil ik graag iedereen bedanken die doppen hebben gespaard.
Mede dankzij uw doppen hebben wij meer dan 300 zakken met
doppen kunnen afgeven.
Met vriendelijke groet Nancy Satter

