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
19
Studiemiddag
Alle leerlingen vrij
om 12.30 uur.
december
5
Sinterklaasfeest op
school. (zonder ouders)

De kleuters sparen:
closetrollen, keukenrollen
boterbakjes en plastic
emmertjes

Bijbelrooster:
Thema: Vriend en vijand
Jozua 5: 13 - 6: 27, 9 en 23: 1-26
Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij ons of bij de
vijand?’ vraagt hij. De man vertelt dat hij de aanvoerder is van het leger van
de Heer. Met de priesters voorop dragen de Israëlieten de ark met de
verbondstekst rond de stad Jericho. Op de zevende dag storten de muren
in. Rachab, die de Israëlieten eerder geholpen heeft, wordt gespaard.

Op Weg naar Kerst - online Adventsproject:
Vanaf volgende week donderdag 26 november zal er elke week een link in
de nieuwsbrief staan die u naar het online Adventsproject Op Weg naar
Kerst leidt. Daarop treft u liederen aan, filmpjes, kleurplaten etc. om thuis
te bekijken, te beluisteren en te doen met uw kind(eren). Volgende week
zal ook het eerste lied dat met het schoolkoor van De Spiegel opgenomen
is geplaatst worden.

Schoenmaatjes!
De afgelopen weken hebben heel veel gezinnen meegedaan met de
schoenendoosactie. In totaal hebben we 170 dozen gevuld!!! Wat een
geweldig aantal. Wat zullen er veel kinderen blij gemaakt worden met de
versierde dozen vol leuke spulletjes. Bedankt allemaal!
Gisteren zijn alle dozen door 2 ouders naar het verzamelpunt in Raalte
gebracht, waarvoor hartelijk dank!

Papiercontainer :

Trots!

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.

Sinds de opening van onze school in 2012 is ons leerlingaantal flink
gegroeid. Momenteel hebben wij 15 groepen van gemiddeld 24 leerlingen
per groep en daar zijn wij trots op.

Iets voor de nieuwsbrief?
Groep 8 naar Kasteel Rechtere

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

De leerlingen uit groep 8A en 8B hebben deze week hun advies voor het
voortgezet onderwijs ontvangen en zullen aan het eind van dit schooljaar
onze school gaan verlaten.

In maart 2021 hopen wij dat de maatregelen, wat betreft het virus COVID19, versoepeld zijn zodat wij weer nieuwe kinderen en hun ouders/
verzorgers mogen ontvangen voor een kijkje in de Spiegel. Achter de
schermen denken wij uiteraard ook na over alternatieven.
Maart 2021 klinkt nog ver weg, maar ondertussen zitten wij niet stil
natuurlijk.
- Binnenkort ontvangt u de Dalfser scholengids met daarin onze nieuwe
informatiefolder.
- Een nieuwe schoolfilm voor op onze (nieuwe) website is in de maak.
- En...Wij hebben sinds kort onze eigen Facebookpagina. Volgt u ons al?
www.facebook.com/cbsdespiegel2007
#socialemedia #PR #delenislief #alséénschaapoverdedamis...
#recensieschrijvenisooklief

!! OPROEP!!
We komen ouders tekort om het TSO rooster te vullen, dus hierbij een
verzoek aan alle ouders om te kijken waar ze kunnen helpen.
Vooral voor pleinwacht hebben we een tekort aan ouders waardoor
sommige ouders nu meerdere diensten per week draaien.
Wat word er verwacht? Pleinwacht doe je met 2 personen, en het
belangrijkste is overzicht houden op de spelende kinderen. Komen ze niet
op straat, veterstrikken, stoeiende kinderen beetje in de gaten houden,
zodat alle kinderen leuk en veilig kinnen spelen.
Pleinwacht is op maandag, dinsdag en donderdag van 12:00 tot 12:40, en
op woensdag en vrijdag van 12:00 tot 12:20.
Via Tso@cbsdespiegel-dalfsen.nl kun je je aanmelden, dan krijg je van de
overblijfcoördinator een inlog code en daarna kun je jezelf inroosteren.
Alvast bedankt voor ieders hulp!

Schoolfruit:
Vandaag (donderdag 19 november) hebben de kinderen genoten van een
heerlijk stukje meloen.
De voorbereiding en het brengen gaat heel goed. De stukjes meloen
werden keurig verpakt aangeleverd.
Aan de handen te zien heeft het heerlijk gesmaakt.

