Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
december
4
Sinterklaasfeest op
school. (zonder ouders)

Bijbelrooster:
Thema: Dat belooft wat
Jesaja 9: 1-6 en 11: 1-10 en Lucas 1: 5-25
De profeet Jesaja leeft in een donkere tijd. Toch zegt hij dat het weer licht
zal worden: er wordt een kind geboren die ‘Wonderbare Raadsman’ en
‘Sterke God’ genoemd zal worden. Uit de familie van David zal iemand
voorkomen die vrede zal brengen. Dat belooft wat! In de tempel brengt de
priester Zacharias een offer. Een engel vertelt hem dat hij een zoon zal
krijgen die de mensen zal terugbrengen bij de Eeuwige.

Geboorte:
Daan (gr. 2a) en Luuk Groen (gr. 1a ) hebben een zusje gekregen.
Lauren is geboren. We wensen Daan, Luuk en hun ouders natuurlijk heel
veel geluk met dit meisje.

Adventsproject online:
Vandaag is het Adventsproject Op Weg naar Kerst online gegaan. Liederen,
filmpjes (ook dominee Hans Schipper met de handpop Lotje), kleurplaten,
een mooie uitleg etc. kunt u vinden
op www.pgdalfsen.nl/adventsproject2020 om thuis te bekijken, te
beluisteren en te doen met uw kind(eren). Ook het eerste lied dat met het
schoolkoor van De Spiegel is opgenomen Laat zo je licht maar
schijnen staat erop. Op school zullen we ook enkele items in de klas
bekijken. Wie thuis niet kan printen: geef s.v.p. even door, dan regelen we
op school een kopie. Voor het online Adventsproject klik hier

Sinterklaasactie Humanitas en Protestantse Gem. Dalfsen
Beste ouders/verzorgers,
Al vele jaren organiseren Humanitas en de Protestantse Gemeente Dalfsen
samen de Sinterklaasactie in de gemeente Dalfsen. Doel van de actie: Een
cadeautje voor een kind dat anders, meestal om financiële redenen, geen
cadeau zou krijgen. Dit is elk jaar weer een groot succes.

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.

Voorgaande jaren kon u tijdens de Kerk School Gezinsdienst deelnemen
aan deze actie door aan de hand van een verlanglijstje een cadeautje te
kopen. Door het coronavirus is er geen Kerk School Gezinsdienst geweest
en hebben we ook de opzet van de Sinterklaasactie aangepast. We hebben
besloten om dit jaar zelf de cadeautjes te kopen. De vrijwilligers van
Humanitas zullen, net als andere jaren, de tasjes met cadeautjes en ook
wat lekkers voor de gezinnen, rondbrengen in de gemeente Dalfsen. Zo
hopen we alle 160 aangemelde kinderen te kunnen verrassen en een
onvergetelijke sinterklaasavond te geven.

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

Wilt u ook deze actie ondersteunen? Dat zou heel fijn zijn. U kunt dan een
financiële bijdrage overmaken op banknummer NL66 RABO 0312 8068 92
t.n.v. diaconie PG Dalfsen o.v.v. Sinterklaasactie Humanitas.

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Groep 8 naar Kasteel Rechtere

Iets voor de nieuwsbrief?

Stichting Jarige Job:
Deze week hebben we € 480,- overgemaakt naar Stichting Jarige Job. Weer
een mooi bedrag voor kinderen die leven in een situatie waar zelfs geen
geld is om je verjaardag te vieren. Geen geld voor een cadeautje, maar ook
niet voor een traktatie voor op school, waardoor sommige kinderen liever
een dagje thuis blijven dan dat ze hun verjaardag willen vieren. Mooi dat er
mensen zijn die deze kinderen willen helpen en dat er zoveel kinderen (en
ouders) zijn die geld meebrengen voor dit doel. Elke maandag tellen we
met de klassen het geld, maar een andere dag wat meenemen is natuurlijk
ook prima 😉.

Reminder ouderbijdrage AC
Beste ouders en verzorgers,
In september heb je een brief ontvangen met de vraag om een
ouderbijdrage over te maken. We hebben al van veel ouders een bijdrage
ontvangen.
Mocht je dit nog niet hebben gedaan, geen probleem, we zien het graag
tegemoet! Als je de brief niet hebt ontvangen of kwijt bent --geraakt, in de
bijlage vind je de brief met de gegevens.
Met vriendelijke groet,
Bart Lip
Penningmeester Activiteitencommissie

AC en alle ouders hartelijk dank,
Het zal je maar gevraagd worden: “wil je meehelpen de school schoon te
maken”. En toch…op maandagavond 16, woensdagavond 18 en op
zaterdagmorgen 21 november kwamen de ouders van de AC en andere
ouders in school om alles een extra schoonmaakbeurt te geven. Uit
reacties bleek dat dit ook geen overbodige luxe was. Het was natuurlijk ook
bijna een jaar geleden dat bijvoorbeeld de stoeltjes goed schoongemaakt
zijn. De vorige schoonmaakavond viel immers in de periode dat de school
gesloten was.
Maandag 23 november stapten we dus een spik en span schone school
binnen en daarvoor willen we alle ouders ontzettend bedanken. Met name
de ouders van de AC die dit allemaal heel goed georganiseerd hebben.
Maar goed, een organisatie is belangrijk maar als er verder geen ouders
komen helpen, heb je een groot probleem. Dat was niet zo. Er zijn veel
ouders komen helpen en daarvoor nogmaals DANK!!

