Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
28, 29 Adviesgesprekken gr 8
december
1
Sinterklaasfeest
op school
gewone schooltijden
7
Streetwise
verkeerspraktijkles
groep 1 t/m 8
14
Schoolschaatsen in
Deventer gr 5 t/m 8

Bijbelrooster:
Thema: Laat je stem horen!
Jesaja 2: 1-5, Jesaja 7: 1-17 en Jesaja 40: 1-11
De tijd van Advent breekt aan: de voorbereidingstijd op Kerst. Wij horen
verhalen over Jesaja die de mensen ook voorbereidt op een nieuwe tijd die
komen zal.
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land. Maar
welke woorden moet hij gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden.
Daardoor kan Jesaja vertellen over de vrede die komen zal en hoe God voor
de mensen zal zorgen.

Nieuwe leerling:
Groep 1b heeft er weer een leerling bij: Hugo Everts. We wensen Hugo een
fijne tijd bij ons op school.

Actie schoenmaatjes:
Wauw! Wat hebben wij weer veel prachtig versierde dozen mogen
ontvangen (zie foto). Deze week zijn de 182 versierde schoenendozen
weggebracht voor transport en worden hopelijk binnenkort 182 kinderen
ergens op de wereld blij gemaakt met een prachtig cadeau. Wij willen
iedereen bedanken die heeft meegedaan met deze actie.

Lees zwerfboeken!:

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

Iets voor de nieuwsbrief?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Zwerfboeken? Ja, dat lees je goed! Dat zijn boeken die zwerven van kind
naar kind. Je vindt ze op school, in de wachtkamer, op de kinderboerderij, in
de trein, in een KinderzwerfboekStation of…
Je herkent ze aan de zwerfsticker op de kaft.
Deze boeken zijn niet van één kind, maar van alle kinderen. Je neemt het
boek mee naar huis en als je het uit hebt, geef je het boek weer door. Je laat
het achter op school, KinderzwerfboekStation, in een sportkantine, in een
bus of…
Hieronder lees je kort wat je allemaal kunt met een zwerfboek. Behalve
lezen natuurlijk!
Als je een zwerfboek hebt gevonden en je wilt meedoen op de website
www.kinderzwerfboek.nl, dan moet je je aanmelden. Daarna kun je je
boeken uit zwerven sturen of je zwerfboeken volgen.
Als je een zwerfboek vindt, kijk dan naar de sticker op de binnenkant van de
kaft. Daar zie je een zwerfcode. Met deze code kun je de zwerftochten van
de boeken volgen. Heb je een boek gevonden zonder zwerfcode, dan kun je
deze aanvragen.
Staan er boeken in jouw boekenkast die je niet meer leest? Laat ze ook
zwerven! Plak er een zwerfsticker op, vraag een zwerfcode aan en leg het
boek ergens neer! Vind je een code invoeren te veel gedoe? Ook zonder
code, maar mét sticker, kunnen boeken gaan zwerven.
Er zijn meer dan 1700 KinderzwerfboekStations verspreid over heel
Nederland. En bij ons op school is er ook 1! Kijk maar eens bij de
hoofdingang.

