Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
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7721 XN Dalfsen

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

Agenda
december
17
8.30 uur optreden
Schoolorkest
19
12.30 uur alle leerlingen
's middags vrij i.v.m. de
kerstmusical
19
18.30 uur
kerstmusical voor
kinderen, ouders en
leerkrachten in Het
Kruispunt,
Brethouwerstraat 19
20
12.30 uur kerstvakantie
t/m 3 januari 2020

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)
Groep 8 naar Kasteel Rechtere

Bijbelrooster:
Thema: Kom je ook?
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt een kind dat niet
van hem is; kan hij maar beter weggaan? Maar in zijn droom vertelt een
engel hem hoe het zal gaan. Jezus zal geboren worden, de zoon van God.
Jozef zal het meemaken en mag de vader zijn.
In het kerstverhaal horen we hoe de herders in het veld van de engelen te
horen krijgen dat Jezus geboren is. Ze gaan meteen naar de stal.

Nieuwe leerling:
Wij hebben weer een nieuwe leerling in onze groep 1b: Chase Bosch. We
wensen Chase een fijne tijd bij ons op school.

Kerstviering op CBS De Spiegel:
Hebt u de uitnodiging voor onze kerstviering gezien? U bent van harte
welkom! Hieronder leest u nog wat extra informatie.
In verband met de viering zijn alle kinderen donderdagmiddag 20
december om 12:30 uur vrij. De viering is verplicht voor alle kinderen van
onze school.
Alle kinderen zitten bij hun eigen ouders/verzorgers. In verband met het
geringe aantal zitplaatsen in de kerk verzoeken wij u om op tijd te komen,
alleen uw basisschoolgaande kinderen mee te nemen naar deze viering en
jongere broertjes en zusjes thuis (bij de oppas) te laten. Voor de
duidelijkheid: er is in de kerk dus GEEN oppas geregeld!
We hopen er weer een mooie en bijzondere Kerstviering van maken.
Deze musical heeft de naam Geschenkenwinkel. Het lijkt ons mooi om
kinderen die dat goed kunnen gebruiken te verrassen met een geschenk via
ons spaarproject Stichting Jarige Job. Daarom zal er na afloop van de
musical bij de uitgang een collecte voor deze stichting zijn.
Na de musical heeft de Activiteitencommissie iets lekkers voor jullie
geregeld op het schoolplein.
Tot ziens in het Kruispunt op donderdag 19 december om 18:30 uur!
Team CBS De Spiegel

Juf Tanja neemt afscheid van groep 3a:
Juf Tanja heeft te kennen gegeven dat zij stopt met de Lio stage in groep
3a. Naast de maandag in groep 3a werkt zij ook 2 dagen op de Johan
Seckelschool. De combinatie met 1 dag Spiegel wordt haar te zwaar.
Maandag 16 december is haar laatste werkdag in groep 3a.
Vanaf maandag 6 januari gaat juf Gerlinde lesgeven. In het formatieplan
staat zij ook ingezet in groep 3a maar door de komst van juf Tanja als lio
stagiaire kreeg zij een vrije rol.
Juf Gerlinde heeft er zin in en gaat zich voorbereiden op haar nieuwe taak
van juf in groep 3a
We willen juf Tanja bedanken voor haar enthousiaste inzet en wensen haar
veel succes in haar verdere loopbaan.

Sinterklaasfeest:
Op 5 december was het dan eindelijk zover. Sinterklaas en zijn Pieten
kwamen op bezoek bij De Spiegel.
Het was nog wel even spannend of hij zou komen want de inmiddels
gearriveerde Pieten hadden geen idee waar Sinterklaas gebleven was
onderweg naar De Spiegel. Intussen waren de razende reporters (meester
Marc en meester HarmJan) heel druk met het vragen van de leerlingen of
zij wisten waar de Sint bleef.
Maar zoals altijd arriveerde de Sint weer net op tijd en kon het feest
beginnen met een prachtige dans die speciaal voor de Sint werd uitgevoerd
door heel veel kinderen.
We willen de ouders van de activiteitencommissie hartelijk danken voor
het organiseren van ons Sinterklaasfeest. Het was weer een heel geslaagd
feest.

Schoolorkest speelt kerstmuziek!:
Op zaterdag 14 december om 16.00 uur begint een kerstconcert van
Pianoforte in de Stoomfabriek.
Drie kerstliederen hebben de leerlingen ingestudeerd en zullen ze laten
horen.
Het schoolorkest bestaat uit 13 leerlingen: met violen, piano, drum,
dwarsfluit, gitaren en cello klinkt onder andere jingle bells.
U bent van harte welkom!
Kaartjes zijn aan de deur verkrijgbaar. Voor kinderen onder de 6 jaar is een
kaartje 2,50 euro, voor volwassenen 5 euro.
Op dinsdag 17 december zal het schoolorkest deze drie kerstliederen ook
aan de hele school laten horen.
Dit muzikale moment wordt nog aangevuld met bijdragen van enkele
leerkrachten. We laten ons verrassen!
Groet, Petra Lip

