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Agenda
december
7
Streetwise
verkeerspraktijkles
groep 1 t/m 8
12
Leerkrachten staken alle leerlingen vrij
13
Schoolschaatsen in
Deventer gr 5 t/m 8
21
kerstvieringen in de
groepen
22
12.30 uur
kerstvakantie t/m
5 januari 2018

Bijbelrooster:
Thema: Het is begonnen!
Lucas 1: 57-80 en Matteüs 1: 18-25
Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem het bijzondere nieuws
had verteld. Maar als Johannes geboren is, zingt Zacharias het uit van
blijdschap.
Als Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet hij niet goed wat hij moet
doen. Heeft Maria een andere man? Kan hij maar beter bij haar weggaan? In
de nacht komt er een engel bij hem. De engel vertelt dat Jezus geboren zal
worden en dat Jozef samen met Maria voor hem zal zorgen.

Collecte Malawi:
De collecte voor Edukans/Malawi in de KSG dienst op 12 november heeft
samen met die van de Baron van Dedemschool en Sjaloom € 541,45
opgebracht. Iedere gever hartelijk bedankt!

Nieuwe leerlingen:
Er zijn de afgelopen periode weer een aantal kinderen bij ons op school
gestart.
In groep 1c zijn dat: Ivory van Balen en Julia Dijk
En in groep 1b zijn dat: Joep Meijer, Nienke Beijen en Milan Huizinga.
We wensen deze kinderen heel veel plezier bij ons op school!

Gezocht:
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

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Groep 1b spaart: kleine doosjes (lucifer/ smarties doosjes)
Kleine korrels piepschuim.
Kerstpakket dozen

Staking op dinsdag 12 december:
Donderdag 30 november heeft u behalve de nieuwsbrief ook een brief
ontvangen van Floreant waarin werd aangekondigd dat de scholen opnieuw
gaan staken als blijkt dat op 5 december het ministerie niet met meer geld
over de brug komt.
De vooraankondiging is gedaan zodat u op tijd maatregelen kunt nemen
voor de mogelijke opvang van uw kind(eren).
De staking gaat definitief door. Er wordt op die dag geen les gegeven en er is
(zoals al is aangekondigd) ook geen mogelijkheid van opvang door of in de
school.
We hopen op uw begrip. Het gaat om de kwaliteit van onderwijs en blijkbaar
is het ministerie daar nog niet van overtuigd.
begrip. Het gaat om de kwaliteit van onderwijs en blijkbaar is het ministerie
daar nog niet van overtuigd.
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Links op de foto Jonathan Scheppink
Links midden Jade Seine
Rechts midden Thomas Janssen
Rechts Misha Seifert
Verslag (Jonathan en Jade)
We hebben op woensdag 29 november meegedaan aan de GEOBattle op
het CCC (carolus clusius college). Er waren 2 onderdelen ontwerp en vragen.
Op ontwerp zijn wij 2de geworden en op vragen 1ste. Het was heel erg
spannend met vragen want de 3de had 85 punten de 2de 86 en de 1ste 87
dus het was echt heel spannend. Wij hebben met met vier teams van de
spiegel meegedaan aan de geobattle op 29 november in het ccc ( carolus
clusius college). We gingen daar met de bus van Floortjes vader heen. Toen
we daar aankwamen kregen we wat drinken. We hadden vijf opdrachten en
een ontwerpwedstrijd. Bij de vijf opdrachten moesten we onder andere
plaatjes bij landen zoeken en vragen beantwoorden over natuurkunde. En
nog veel meer opdrachten. Bij de ontwerpwedstrijd moest je de
lantaarnpaal van de toekomst ontwerpen. Met ons team die bestaat uit
Jonathan, Thomas, Misha en Jade zijn we eerste geworden met de geobattle
en tweede met de ontwerpwedstrijd. De twee andere teams van De Spiegel
zijn eerste en derde geworden met de ontwerpwedstrijd. Het verschil met
de geobattle was maar één punt!
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