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
december
1
Sinterklaasfeest
op school
gewone schooltijden
7
Streetwise
verkeerspraktijkles
groep 1 t/m 8
12
Leerkrachten staken alle leerlingen vrij onder voorbehoud
13
Schoolschaatsen in
Deventer gr 5 t/m 8
21
kerstvieringen in de
groepen
22
12.30 uur
kerstvakantie t/m
5 januari 2018

Bijbelrooster:
Thema: Speciaal voor jou
Lucas 1: 5-56
De priester Zacharias brengt een offer in de tempel. Dat is een geschenk
voor de Heer. Maar de Heer geeft Zacharias een nog veel groter geschenk:
Hij en Elisabeth zullen een kind krijgen, Johannes de Doper. Later krijgt ook
Maria bezoek van een engel. De engel vertelt haar dat Jezus geboren zal
worden. Dat is speciaal voor Maria en voor ons allemaal.

Sinterklaas:
Vrijdag a.s komt Sint onze school bezoeken. Geweldig dat Sint samen met
zijn pieten elk jaar weer tijd vindt om "De Spiegel" te bezoeken. Hij vindt
het, zoals hij wel eens in het oor van meester Max heeft gefluisterd, altijd
super gezellig op onze school.
Handig om te weten:
- voor de korte ochtend pauze is het niet nodig om de kinderen eten en
drinken mee te geven. Groepen 4 t/m 8 hebben wel een overblijf tas nodig.
- Ouders die 's morgens willen kijken bij de aankomst van Sint zijn natuurlijk
van harte welkom. Jullie worden verzocht om op de stoep voor de huizen in
de van Ittersumstraat te gaan staan.
Zo kunnen de kinderen vanaf het plein Sint ook goed zien aankomen.
- voor deze dag gelden de normale schooltijden.
We gaan er met elkaar weer een fijn feest van maken.

ANWB Streetwise komt op bezoek!! :
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)

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid
van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 7
december as. naar onze school te komen. Streetwise is een praktisch, maar
ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen
van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar de school en
geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen
zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare
auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
· Voor groep 1 en 2 ‘Toet Toet’: Een speelse introductie op
gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken,
gebruik van autogordel en autostoeltje.
· Voor groep 3 en 4 ‘Blik en Klik’: Verdere behandeling van
gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de
autogordel in een autostoeltje.
· Voor groep 5 en 6 ‘Hallo Auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van
de remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
· Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing. De kinderen moeten zelf hun fiets mee naar school nemen!
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link
en bekijk het filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag
van maken!!

