Laat maar zien wie je bent!

50

C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
0529-432341

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

Agenda
december
9
Luizencontrole
14
Schoolschaatsen
gr. 5 t/m 8
22
vrij vanaf 12.30 uur
22
Kerstviering 19.00 uur
23
Kerstvakantie
vanaf 12.30 uur

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

Bijbelrooster:
Thema: Woorden tekort
Lucas 1:39-56, 1:57-80
Als je niet meer weet wat je moet zeggen, kun je altijd nog zingen.
Zacharias en Maria zijn zó blij, dat ze een lied zingen. Ze zingen over
Johannes en over Jezus. Maar ook over de wereld, over alle mensen
die bevrijd zullen worden.

Flessenactie:
De flesseninzameling voor de ziekte van Huntington is in volle gang.
De kinderen hebben in de klas het filmpje van 'Kimberley' gezien, die
uitlegt hoe de ziekte van Huntington er bij haar moeder uitziet. Bij
elke ingang van school staat een bak waar de flessen ingedaan kunnen
worden. Liever zelf in de winkel inleveren? Dat kan: op de bar in
de keuken staat een bus bedoeld voor statiegeldbonnen. Andere
acties zijn ook welkom, maar ... donderdag 15 december is de laatste
dag. Dan wordt de cheque uitgeschreven om vrijdags naar het Glazen
Huis te brengen.

Kerstviering:
Lieve kinderen, ouders en verzorgers,
We willen jullie graag uitnodigen om samen Kerst te komen vieren.
Dit willen we doen op DONDERDAG 22 DECEMBER. Het kerstfeest
wordt gehouden in De Gereformeerde kerk "Het Kruispunt". De
viering begint om 19.00 uur.
In verband met de ruimte nodigen wij per gezin 2 volwassenen uit om
de viering bij te wonen. Er is deze avond geen kinderoppas. Ouders en
kinderen zitten deze viering gezellig bij elkaar (dus niet bij je
groep/vrienden!).
We willen jullie verzoeken de fietsen te parkeren in de fietsenrekken
op ons schoolplein of naast de kerk, zodat de hoofdingang van de kerk
eenvoudig te bereiken blijft.
Aan het einde van de viering wordt er gecollecteerd voor onze
jaarlijkse spaaractie: “de Voedselbank”.
Graag tot ziens op donderdag 22 december!

Iets voor de nieuwsbrief?

Sinterklaasfeest:

c.dijkstra@pco-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Afgelopen vrijdag was Sinterklaas bij ons op school! We kijken terug
op een gezellige dag. Gelukkig zijn de pieten weer heelhuids van het
dak gekomen. Een kleine impressie van de gezelligheid en het
enthousiasme van de kinderen is te zien in het volgende
filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=xUbAYlRMoEk

Opbrengst Lieve dingen adventskalender:
In totaal zijn er 110 lieve dingen adventskalenders verkocht, ze zijn
allemaal op. We hebben 550 euro aan de voedselbank kunnen geven!
Ze zijn er erg blij mee en kunnen hier mooie dingen mee doen.
Iedereen bedankt voor het meedoen en veel plezier bij lieve dingen
die nu gaan gebeuren!
Petra Lip

Lampionnenoptocht
- vrijdagavond 16 december - sfeervol en een feestje! Op vrijdagavond 16 december organiseert de Oranjevereniging in
samenwerking met Ondernemend Dalfsen de
jaarlijkse lampionnenoptocht.
De optocht start ook dit jaar om 19.00 uur vanaf de Westermolen.
Excelsior loopt weer voorop en maakt er een feestje van! Loop jij
weer met ons mee? Dan maken we er samen een gezellige en
sfeervolle optocht van.
Knutselmiddag vrijdag 9 december
Sta jij ook te trappelen om mee te lopen? En wil jij meelopen met je
eigengemaakte coole lampion?
Kom dan jouw eigen lampion maken op vrijdag 9 december van 15.00
tot 17.00 uur in de kantine van SVD.
Oranjevereniging Dalfsen organiseert de knutselmiddag in
samenwerking met Bonte Nili. Vrijdag 9 december kun jij ook jouw
eigen 'groene' anjer lampion knutselen. Want wij zijn trots dat Dalfsen
goud heeft gewonnen op de Entente Florale Europe als 'groenste
kleine stad van Europa'.
Natuurlijk kun je ook kiezen voor een andere coole lampion.
Deelname aan de knutselmiddag is gratis en wij zorgen voor drinken
en wat lekkers!
Met vriendelijke groet,
Bernadet Veltink
Oranjevereniging Dalfsen
06-51064101

