Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
December
5
Sinterklaasfeest
6
Afscheid juf Denise in
eigen groep
20
Kerstviering in
Het Kruispunt, 18.30 uur
Lln 12.30 vrij

Bijbelrooster:
Thema: Tel je mee?
Op school zijn we al begonnen met de Adventsperiode: vier weken toeleven
naar kerst. Elke week steken we een kaars meer aan. Dat is een week
vooruit op wat in de kerken gebeurt.

Sinterklaas:
Op woensdag 5 december is het zover, Sinterklaas en zijn Pieten komen bij
ons langs op school. Sint vindt het altijd fijn om een warm welkom te krijgen
en daarom zullen alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 hem al
zingend ontvangen op het plein. De kinderen van de Buitenspiegel starten
de dag dus op de hoofdlocatie. Natuurlijk is het ook erg leuk als jullie als
ouders en eventuele broertjes/zusjes komen kijken naar de aankomst.
Sinterklaas zal aankomen aan de kant van de van Ittersumstraat, daarom
willen wij jullie vragen om op de stoep tegenover de school te gaan staan.
Op deze manier hebben alle kinderen vrij uitzicht op de aankomst van
Sinterklaas. Alvast bedankt!

Kerstviering: "De knorrige herder Joram":

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)

Nog drie weken...
Donderdag 20 september 2018 vieren wij samen met kinderen,
ouders/verzorgers en leerkrachten het Kerstfeest.
Dit jaar een viering met daarin het verhaal van "De Knorrige herder Joram"
en muzikale ondersteuning van onze CBS De Spiegel Houseband bestaande
uit enthousiaste en muzikale ouders en leerkrachten. In verband met de
viering zijn alle kinderen donderdagmiddag 20 december om 12:30 uur vrij.
De kerstviering begint vervolgens om 18:30 uur in het Kruispunt (kerk tegen
over de Spiegel) en duurt een klein uurtje. U kunt uw fiets (of auto) bij de
school parkeren en volgt vervolgens het pad van lichtjes richting de kerk.
Alle kinderen (met uitzondering groep 2) zitten bij, en onder toezicht van,
hun eigen ouders/verzorgers. In verband met het geringe aantal zitplaatsen
in de kerk verzoeken wij u om op tijd te komen, alleen uw
basisschoolgaande kinderen mee te nemen naar deze viering en jongere
broertjes en zusjes thuis (bij de oppas) te laten. Voor de duidelijkheid: er is
in de kerk dus GEEN oppas geregeld!
De kinderen van groep 2 zitten vooraan in de kerk onder toezicht van de
groepsleerkracht en/of hulpouders.
Jaren geleden zijn wij op school de traditie begonnen om op de avond van
het Kerstfeest alle kinderen een prentenboek of (zelfgekozen) leesboek te
geven. Ook dit jaar ontvangen de kinderen een boek. Echter dit jaar niet op
de avond van de kerstviering, maar op vrijdagochtend in de klas.
Laten we er samen, ook dit jaar, weer een mooie en bijzondere kerstviering
van maken!
Tot ziens in het Kruispunt!
Donderdag 20 september 18:30 uur
Team CBS De Spiegel

Home-start en De Kern in Dalfsen:
Kun jij je kind ook weleens achter het behang plakken?
Dan ben je niet de enige! Opvoeden is niet altijd gemakkelijk en daarom is
Home-Start dit jaar gestart in Dalfsen. Moeder Anna vertelt hierover:
‘Ik heb 3 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 9 jaar. Het zijn ontzettend
lieve kinderen, maar ze kunnen ook erg druk zijn. Als ik moe ben, kan ik
soms de drukte van mijn kinderen wat minder goed aan en word ik sneller
boos of geïrriteerd. Dit kan mij onzeker maken of ik wel een goede moeder
ben. Op school zie ik andere moeders met hun kinderen en heb ik het
gevoel dat het hen veel makkelijker afgaat.’
Op een dag zag Anna een stukje over Home-Start in de krant staan. ‘Ik las
een stukje in de krant over een ouder die aan je gekoppeld wordt, waarmee
je over van alles kunt praten wat betreft kinderen en opvoeding. Het leek
mij fijn om eens te kunnen sparren met een buitenstaander, dus ik nam
contact op voor meer informatie. Al snel werd ik gekoppeld aan Marjan die
wekelijks een paar uurtjes langskomt. Zij heeft al wat oudere kinderen, die
vroeger ook erg druk waren. Ze weet hierdoor goed wat ik doormaak en kan
mij tips geven als ik dat wil. Soms gaan we ook gewoon samen met de
kinderen naar de speeltuin en hebben we het niet over lastige dingen, maar
is het wel heel gezellig.’
Lijkt het jou ook fijn om gekoppeld te worden aan een andere ouder? Of
ben jij die ouder die een ander gezin een steuntje in de rug wil bieden?
Neem contact op met de coördinator, Jonne de Hoop, via homestart@stdekern.nl of 06-32452313. Deze vorm van ondersteuning is gratis.
*Anna is een fictieve naam.
Jonne de Hoop, coördinator van Home-start en De Kern in Dalfsen

Lampionnenoptocht:
Lampionnenoptocht - vrijdagavond 14 december - sfeervol en een feestje!
Op vrijdagavond 14 december organiseert de Oranjevereniging in
samenwerking met Ondernemend Dalfsen de jaarlijkse lampionnenoptocht.
De optocht start ook dit jaar om 19.00 uur vanaf de Westermolen. Excelsior
loopt weer voorop en maakt er een feestje van! Loop jij weer met ons mee?
Dan maken we er samen een gezellige en sfeervolle optocht van.
Knutselmiddag woensdag 12 december
Sta jij ook te trappelen om mee te lopen? En wil jij meelopen met je
eigengemaakte coole lampion? Kom dan jouw eigen lampion maken op
woensdag 12 december van 14.30 tot 16.30 uur bij Zalencentrum “De
Overkant”.
Oranjevereniging Dalfsen organiseert de knutselmiddag in samenwerking
met Bonte Nili.
Deelname aan de knutselmiddag is gratis en wij zorgen voor drinken en wat
lekkers!

Studiemiddag team:
Op dinsdag 22 januari houdt het team een studiemiddag.
Deze staat niet vermeld in de jaarplanning en daarom deze extra
vermelding. De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 hebben dan vrij vanaf
12.00 u.

