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
januari
t/m 28 Cito toets weken
23 - 29 inloggen in
Schoolgesprek
23 - 28 Techniekweek
februari
2
10 Mingesprek gr 1 - 7
6
Open Huis
7
10 Mingesprek gr 1 - 7

Bijbelrooster:
Thema: Het is toch waar!
Lucas 5: 1-11, 17-26
Als je de hele nacht al gevist hebt maar je hebt niks gevangen, dan lukt het
gewoon niet. Dan kan iemand wel zeggen dat je het nog eens moet
proberen, maar jij weet wel beter. Hoewel… als Jezus het zegt, luistert
Simon Petrus toch. Zijn net komt ongelooflijk vol vis te zitten.
Vier vrienden brengen een verlamde man bij Jezus, dwars door het dak.
Jezus geneest hem en maakt zo een nieuw begin met zijn leven.

Nieuwe leerling:
In groep 3a is een nieuwe leerling: Thirza ten Klooster. Wij wensen Thirza
een mooie schooltijd toe op De Spiegel.

Koningsoptocht:
Als het goed is heeft uw kind een stencil gehad over de Koningsoptocht.
Graag willen wij uiterlijk vrijdag 27 januari de opgaves binnen hebben. De
strookjes en het geld graag inleveren bij de leerkracht. De kosten die
gemaakt worden voor de wagen en de kleding worden betaald van de €2.50
die de kinderen betalen. De optocht is voor de kinderen van groep 3-8.
Mochten jullie nog verf, lakens of ander materiaal hebben waar je niks mee
kan, dan willen wij het graag hebben. Er staat een doos onder de trap in de
hal waar je de spullen in kan leggen.
Mocht je zelf nog willen helpen met de voorbereidingen dan ben je ook
altijd welkom! Voor vragen, ideeën en suggesties staan wij altijd open.
Groeten, Edwin Visser (AC), Gerjan Kulsdom (AC), Erik Bos, Miranda van der
Vegt en Dana Kamphuis.

Parkeren bij De Spiegel:
Rondom de begin- en eindtijden is het heel belangrijk dat u uw auto op één
van de parkeerplaatsen parkeert.
Het komt nu voor dat er auto's op het gras, in de berm of op de stoep
geparkeerd staan. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties voor ouders en
kinderen.
Als de parkeerplaats voor school vol is, kunt u ook parkeren aan de overkant
van de straat.

Papiercontainer :

Bezoek Feijen groep 6a:

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.

We gingen om 8:45 naar feijen lopen, dat duurde ongeveer zeven minuten
toen werden we opgehaald door Richard. Toen werden we gesplitst in twee
groepen wij waren groepje 1.Wij kregen een rondleiding toen moesten we
eerst naar de kantine. Toen kregen we even uitleg dat je op moest passen
voor de machine´s, want ze waren nog gewoon bezig met voer maken toen
moesten we meelopen met Richard. Toen gingen we naar binnen daar was
er heel veel lawaai en we moesten heel veel trappen op lopen. Dat was heel
vermoeiend er werden veel dingen uitlegt. En in de vrachtwagen passen
Vierentwintig duizend kilo voer past er in.
En in de silo paste honderdduizend kilo gram in. Toen gingen we naar de
kantine daar kregen we een koekje. Toen gingen we een filmpje kijken er
werd niet in gepraat na het filmpje was er een quiz daarna een ondervraging
over verschillende grondstoffen namelijk: maïs, zonnebloempitten en toen
gingen we weer terug naar school. Tessa, Kyra en Noa uit groep 6a

Foto’s:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

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

