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
20
Kerstviering in
Het Kruispunt, 18.30 uur
Lln 12.30 vrij
21
12.30 uur kerstvakantie
t/m 4 januari

Bijbelrooster:
Thema: Alles plus één
Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a
Als Johannes is geboren krijgt hij zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag
van zeven plus één, de dag van de volheid en dan nog net iets meer. Als
Johannes groot is mag hij de mensen vertellen dat de Redder van de wereld
komt. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een Mens die Israël
compleet zou maken. Hij zal geboren worden in Betlehem, de stad van
koning David.

Nieuwe leerling:
Vorige week is Hugo Mulder in groep 1 B begonnen. We wensen hem en
zijn familie een fijne tijd op "De Spiegel".

Sinterklaas:
Vol verwachting stonden we vanmorgen met alle kinderen van beide
locaties op het plein te wachten tot Sinterklaas zou aankomen….
Er was iets misgegaan… niet Sinterklaas, maar sinterhaas kwam aan op
school. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Gelukkig arriveerde niet veel
later onze echte Sinterklaas. Helaas was onze Sint niet helemaal fit (wat
problemen met de baardgroei, zullen we maar zeggen) en moest hij soms
even snel de klas uit om zijn neus te snuiten of een slokje water te drinken.
Vervelend voor de Sint, maar het mocht de pret niet drukken.
Voor drinken en eten voor alle kinderen was weer goed gezorgd. Al met al
een gezellige en geslaagde dag! Met dank aan de ouders van de AC voor alle
hulp rond deze dag.

Kerstviering: "De knorrige herder Joram":

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?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Nog twee weken...
Joram, de knorrige herder.
Joram is een echte mopperpot. Hij bromt dat hij alles saai vindt. Zijn werk
als herder, die domme schapen, allemaal vervelend. En als er eens iets
anders gebeurt, vindt hij het ook niet goed. Hij moppert gewoon altijd. Zelfs
wanneer er een engel met groot nieuws komt! Een Koning, geboren in een
stal, ja tuurlijk...dat zal wel...geloof je het zelf?
Wij willen natuurlijk weten hoe dit afloopt! Kom daarom samen met je
ouders/verzorgers naar onze Kerstviering op donderdag 20 december 2018
om 18:30 uur in de kerk "het Kruispunt" (tegenover de hoofdlocatie van
onze school).
Tot dan! Team CBS De Spiegel

Gezocht:
Wij willen kerststukjes gaan maken en wie heeft voor ons: rode sier
appeltjes? Groeten juf Bea

Studiemiddag team:
Op dinsdag 22 januari houdt het team een studiemiddag.
Deze staat niet vermeld in de jaarplanning en daarom deze extra
vermelding. De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 hebben dan vrij vanaf
12.00 u.

