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
4
Sinterklaasfeest op
school (zonder ouders)
10
3e Advent online
17
4e Advent online
18
Kerstfeest
in de eigen groep
18
12.30 uur Kerstvakantie
t/m 1 januari 2021

Bijbelrooster:
Thema: Hoog bezoek
Lucas 1: 26-80
Maria krijgt hoog bezoek: De engel Gabriël vertelt haar dat ze een kind zal
krijgen. Hij zal Jezus heten en de zoon van de Allerhoogste zijn. Na dit
bijzondere bericht gaat Maria op bezoek bij haar tante Elisabet. Elisabet
vindt het heel bijzonder dat de moeder van de Heer bij haar op bezoek
komt.

Ouders/huisgenoot testen? Kinderen thuis!:
Vanaf 1 december 2020 hanteren wij binnen CBS De Spiegel de regel:
Ouder, huisgenoot testen? Kinderen blijven thuis!
Als u als ouders/verzorgers of andere huisgenoot (broer, zus, etc) een test
moet ondergaan, wordt u verzocht thuis te blijven. Wij verzoeken u om uw
kind ook thuis te laten totdat de uitslag bekend is en om hem/haar af te
melden bij de leerkracht. Als deze negatief is en uw kind zelf geen klachten
heeft, is uw kind weer van harte welkom op school. Mocht u vragen en/of
opmerkingen hebben over bovenstaande of andere COVID-19 gerelateerde
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze directeur Max
Bakhuis: directie@cbsdespiegel-dalfsen.nl.

Adventsproject online:
Vandaag is 2e Advent toegevoegd aan het Adventsproject Op Weg naar
Kerst. Liederen, filmpjes (ook dominee Hans Schipper met de handpop
Lotje), kleurplaten etc. kunt u vinden
op www.pgdalfsen.nl/adventsproject2020 om thuis te bekijken, te
beluisteren en te doen met uw kind(eren). Tweede Advent is voorbereid
door ds. O.s. Cazemierschool. 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.

Sinterklaas:

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.
Groep 8 naar Kasteel Rechtere

Iets voor de nieuwsbrief?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Vrijdag komt Sinterklaas weer op bezoek bij De Spiegel. Dat gebeurt niet
online maar helemaal in het echt. Echter...dit jaar hebben we geen centrale
aankomst op het plein maar ....hij is al op school....ssssst!!!!!
De kinderen weten dit natuurlijk niet, maar donderdagnacht slaapt de Sint
in De Spiegel. Zijn slaapkamer is al klaar. Daar heeft de AC voor gezorgd
waarvoor heel veel dank. Het is heel mooi geworden.
Voor u als ouders is er dus geen centrale aankomst en dus kunt u lekker
thuis genieten van een kopje koffie.

