Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
0529-432341

info.cbsdespiegel@pco-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda
december
2
Sinterklaasfeest
op school
9
Luizencontrole
14
Schoolschaatsen
gr. 5 t/m 8
22
vrij vanaf 12.30 uur
22
Kerstviering 19.00 uur
23
Kerstvakantie
vanaf 12.30 uur

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

Gevonden voorwerpen:
De mand is weer helemaal vol
met:jassen ,gym kleding, hand
schoenen, broodtrommels.
Mist u één van deze dingen?
Kom ze ophalen !
Tot vrijdag 9 december liggen
de spullen in de mand. Daarna
worden ze door ons
opgeruimd!

Gevraagd:
Wie heeft er voor ons glazen
jam/pindakaas potten?
Groep 1/2b

Iets voor de nieuwsbrief?
c.dijkstra@pco-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Bijbelrooster:
Thema: Stil eens…
Lucas 1:5-25, 1:26-38
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: hij zal een
zoon krijgen: Johannes de Doper. Zacharias wordt er stil van. Later komt de
engel Gabriël bij Maria. Ook zij krijgt bijzonder nieuws te horen: Jezus zal
geboren worden.

Nieuwe leerlingen:
Afgelopen week zijn er weer twee nieuwe leerlingen bij ons op school
begonnen. Malouke Kristelijn in groep 5b en Zeng Brinkhuis in groep 6a.
We wensen Malouke en Zeng een fijne tijd bij ons op school.

Nieuwe juf in groep 1:
Met ingang van 9 januari hebben wij een nieuwe collega,
juf Maaike Bosscher. Ze gaat werken met de kleuters in de
nieuw te vormen groep 1. Zij zal er elke dag zijn en we
wensen haar heel veel werkplezier bij ons op school!

Flessenactie t.b.v. de ziekte van Huntington 2 t/m 15 dec:
Rond de tijd van het Kerstfestijn op 16 december komt op het Kerkplein in
Dalfsen een Glazen Huis te staan. Jeroen Koggel, Jan Willem Hoorn en Erik
van den Berg laten zich daarin opsluiten voor het goede doel, namelijk de
ziekte van Huntington. Dit is een ziekte die zich uit in o.a. onwillekeurige
bewegingen die langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en een
verscheidenheid van psychische symptomen. De levensverwachting is niet
hoog. Op dit moment zijn er geen medicijnen en er is veel geld nodig voor
onderzoek om tot een juiste behandeling te komen.
Een schoonzus van juf Sietske lijdt aan deze ziekte en de dochters van deze
schoonzus hebben mede een actie opgezet om geld binnen te halen. De
Spiegel wil ook haar steentje bijdragen. De actie loopt van 2 t/m 15
december.
Iedereen mag lege (pet) flessen meebrengen naar school. Bij de ingangen
zullen dozen/kratten staan waar de flessen in gedaan kunnen worden.
Statiegeld bonnetjes kan natuurlijk ook, dat bespaart veel werk. Die kunnen
in de bus op de bar in de keuken worden gedaan.

Kerstfeest 2016 groep 1 t/m 8:
Het Kerstfeest zal dit jaar worden gehouden in de kerk 'Het Kruispunt'
tegenover de school. In de jaarplanning staat dat er een kerstwandeling zou
worden gehouden maar om organisatorische reden gaat dit niet door.
Dit jaar is er een kerstviering voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 8.
Het belooft een mooie viering te worden en we hopen dus op uw komst.
De viering wordt gehouden op donderdagavond 22 december
om 19.00 u. We willen u verzoeken uw jongste kinderen die nog niet naar
school gaan, niet mee te nemen naar de kerstviering en zelf te zorgen voor
oppas.

