Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
december
5 sinterklaasfeest
11 schoolschaatsen in
Deventer groep 5 t/m 8

Bijbelrooster:
Thema: Ik zie je wel
Jesaja 40: 1-1 en Lucas 1: 5-38
We horen deze week over de priester Zacharias. Hij heeft een oude boekrol
van de profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet – Zijn woord
houdt altijd stand. Als Zacharias bezig is met het offer in de tempel
verschijnt een engel die vertelt dat hij en zijn vrouw Elisabet een zoon
zullen krijgen. Die zoon zal de weg voorbereiden voor de komst van de
Messias, de Redder. En we horen het verhaal dat Maria ook bezoek krijgt
van de engel. Zij wordt de moeder van Jezus, die de Redder is.

Nieuwe leerlingen:
Deze week zijn Emma Stel en Willian van Unen gestart in groep 1a. We
wensen Emma en Willian een fijne tijd bij ons op school.

Advent:
Op school vieren we Advent een week vooruit op de kerk. Zo komen we op
15 december uit met vierde Advent en vieren we donderdagavond 19
december Kerstfeest. Elke week steken we een kaars meer aan. Telkens
wordt het een beetje meer licht. Zo mogen we ons deze weken
voorbereiden op Kerst, het feest van Jezus' geboorte.

Gastles van de brandweer:
De week begon goed in de groepen 5 en 6. In verband met het thema
"Aarde, Lucht, Water en Vuur", kwam de vrijwillige brandweer van Dalfsen
een gastles geven. Wij hebben van alles geleerd over vuur, rookmelders,
brandslangen en over veiligheid. Super interessant!

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
de8 naar
nieuwsbrief?
Groep
Kasteel Rechtere
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

