Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: Geen haar op mijn hoofd…
Rechters 16: 1-21
Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden,
want dat is het teken dat hij bij God hoort. Als Delila blijft aandringen,
vertelt Simson het haar toch. Terwijl hij slaapt, laat Delila zijn haren
afscheren zodat Simson zijn kracht verliest.

Agenda
December
5
Sinterklaasfeest
20
Kerstviering in
Het Kruispunt, 18.30 uur

Nieuwe leerlingen:
Groep 1a heeft twee nieuwe leerlingen erbij: Rowan Eilert en Tyler Bekman.
We wensen Rowan en Tyler een fijne tijd bij ons op school.

Wie heeft er voor ons:
Pietjes voor de bouwhoek/poppenhuis.
Rode stof voor een nieuwe mantel van Sinterklaas.
Lapjes met kerstdecoratie.
Groep 2a

Schoolgids 2018-2019:
De aangepaste schoolgids staat op de site van De Spiegel. De
medezeggenschapsraad heeft deze in haar vergadering van november
besproken. De opmerkingen zijn vervolgens verwerkt en daarmee is de
schoolgids ook vastgesteld.
De nieuwe schoolgids heeft geen foto's van kinderen. Dat is het gevolg van
de nieuwe wet AVG.
Als u suggesties heeft voor onze schoolgids dan horen we dat graag.

Schoolschaatsen:
De IJsclub Stokvisdennen organiseert ook dit jaar weer een middag
schoolschaatsen in De Scheg in Deventer. Deze schaatsmiddag zal dit jaar
georganiseerd worden op woensdag 12 december a.s. Deelname aan deze
schaatsmiddag is mogelijk voor alle leerlingen vanaf groep 5.
Opgeven kan bij je eigen leerkracht tot 5 december.

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)

De kinderen zullen om 13.00 uur met de bus worden opgehaald bij de
school. Vanaf 14.00 uur kan er geschaatst worden. Er wordt naar gestreefd
de deelnemende kinderen omstreeks 17.00 uur weer op het vertrekpunt af
te leveren.
De kosten voor deelneming aan dit evenement bedragen € 5 voor leden van
de ijsclub en € 7,50 voor niet-leden.

Jeugdsportmonitor:
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in
de gemeente Dalfsen de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De
Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder
de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente
als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het
sport- en beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid. Onze school
verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.
Wat vragen we van u?
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de
ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te
krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de
vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en
anoniem.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u
meerdere kinderen op dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor
elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit is niet verplicht. U
kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te
klikken. Het onderzoek loopt tot en met 9 december 2018. Onder alle
deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot.
Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marco
Hollak van de gemeente Dalfsen (m.hollak@dalfsen.nl) of met Marieke van
Vilsteren van Sportservice Overijssel
(mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).
Naar de online vragenlijst:
https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018deSpiegel
Namens de sportcoördinatoren van CBS De Spiegel, alvast bedankt voor uw
deelname!

