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
5
Sinterklaasfeest
11
schoolschaatsen in
Deventer groep 5 t/m 8
17
8.30 uur optreden
Schoolorkest
19
12.30 uur alle leerlingen
's middags vrij i.v.m. de
kerstmusical
19
18.30 uur
kerstmusical voor
kinderen, ouders en
leerkrachten in Het
Kruispunt,
Brethouwerstraat 19
20
12.30 uur kerstvakantie
t/m 3 januari 2020

Bijbelrooster:
Thema: Zing in het donker
Jesaja 8: 23 - 9: 6 en Lucas 1: 39-80
Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu
nog in het donker zitten, maar een groot licht zullen zien. Als Maria
op bezoek komt bij Elisabet en Zacharias, zingt ze het uit. En later
zingt ook Zacharias, als zijn zoon Johannes geboren is.

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.

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?
Groep 8 naar Kasteel Rechtere
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Schoolgids 2019-2020
De schoolgids voor 2019-2020 is inmiddels vastgesteld door de MR
en is geplaatst op de website.
Deze kunt u dus downloaden en opslaan op uw eigen apparaat.
Voorheen ontving de schoolgids per mail via Parnassys. Dat kan ook
nu nog . Als u dat liever wilt, dan ontvangen we graag een berichtje
via het emailadres: info@cbsdespiegel-dalfsen.nl

Schoolplan 2019-2023
Een maal per 4 jaar moet de school een schoolplan maken. Dit plan
geeft aan hoe de school omgaat met onderwijskundig- , personeel-,
en financieel beleid.
In dit plan worden ook de ontwikkelingen beschreven waarmee de
school de komende jaren aan de slag gaat.
Daarnaast kan dit ook het moment zijn, dat de school haar visie
tegen het licht houdt. Dit heeft De Spiegel gedaan en heeft geleid tot
een herijking van die visie die nu is opgenomen in het schoolplan en
in de schoolgids.
Op de site vindt u ook een lijst van bijlagen van het schoolplan. Het is
een lange lijst geworden en op dit moment beraden we ons nog op
de mogelijkheden hoe we deze documenten willen publiceren. Dit
willen we graag doen i.o.m. de medezeggenschapsraad.
De herijking van de visie heeft De Spiegel in een proces gezet van
schoolontwikkeling.
Voor het opstellen van het schoolplan wordt ook gebruikt gemaakt
van tevredenheidsvragenlijsten.
Ook u als ouders hebben zo'n lijst ingevuld.
Op site staat een samenvatting van de resultaten. U ziet dan dat het
item m.b.t. "kwaliteitszorg" met een score van 2,93 nog boven het
landelijke gemiddelde scoort maar net iets onder de 3 die als
voldoende geldt.
Dit komt omdat 3 van de 7 vragen een score hadden van onder de 3.
Dit waren de vragen:
1. De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school
2. De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de
school
3. De school informeert mij regelmatig over wat ze wil
verbeteren
Het regelmatig vragen zit opgenomen in ons kwaliteitsbeleid. We
vragen u 1x per 4 jaar een tevredenheidsvragenlijst in te vullen.
Daarnaast gaat het over vragen naar uw verwachting en het
informeren mbt verbeteringen.
Het zijn vrij algemene zaken die een brede interpretatie kennen. In
overleg met de MR willen we bespreken hoe we deze items kunnen
verbeteren.

