Laat maar zien wie je bent!
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https://www.facebook.com/cbsdespiegel2007

Agenda
december
10
3e Advent online
17
4e Advent online
18
Kerstfeest
in de eigen groep
18
12.30 uur Kerstvakantie
t/m 1 januari 2021

Bijbelrooster:
Thema: Kom mee naar Betlehem
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20
Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu Maria zwanger is terwijl zij nog niet
getrouwd zijn. Maar een engel vertelt hem dat het goed is. Jozef blijft bij
Maria. Als Jozef en Maria in Betlehem zijn, wordt Jezus geboren. Maria
wikkelt hem in doeken en legt hem in een voerbak, omdat voor hen
nergens plek was om te overnachten.

Nieuwe leerling:
Groep 1a heeft weer een nieuwe leerling: Elianne Last. We wensen Elianne
een fijne tijd bij ons op school.

Adventsproject online:
Vandaag is 3e Advent toegevoegd aan het Adventsproject Op Weg naar
Kerst. Liederen, filmpjes (ook dominee Hans Schipper met de handpop
Lotje), kleurplaten etc. kunt u vinden
op www.pgdalfsen.nl/adventsproject2020 om thuis te bekijken, te
beluisteren en te doen met uw kind(eren). Derde Advent is voorbereid
door cds A. Baron van Dedem en cbs Sjaloom. Volgende week komt er
weer een lied op van het schoolkoor! Op school zullen we ook enkele items
in de klas bekijken. Wie thuis niet kan printen: geef s.v.p. even door, dan
regelen we op school een kopie.

Geboorte kaartje van juf Sanne:
Hiernaast ziet u het geboortekaartje van Zoey, dochter van juf Sanne en
haar man Ronald. Zoey is geboren op 23 november. Moeder en dochter
maken het goed. We wensen juf Sanne, Ronald en hun kinderen veel liefde
en geluk met Zoey. Voor een kaartje hierbij het adres:
Fam Kats, Snoekbaars 13, 7711 VT Nieuwleusen.

Dank voor uw medewerking:
Een tijdje geleden is er via de nieuwsbrief een beroep op u gedaan om u
beschikbaar te stellen voor de pleinwacht en als eetouders in de groepen 1
en 2. Hoewel het soms tot het laatste moment spannend is of het wordt
opgelost, zien we dat het verreweg de meeste keren lukt dat zich een
ouder beschikbaar stelt. Daarvoor hartelijk dank.

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.
Groep 8 naar Kasteel Rechtere

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Op deze manier kunnen de leerkrachten even pauze houden en daarvoor
blijven we u hard nodig hebben. Misschien dat u suggesties heeft zodat
pleinwacht en eten met de kinderen tussen de middag nog beter verloopt.
Neem daarvoor gerust contact op met de school.
Voor nu nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking.

Rosengaerde:
Warmte, licht, gezelligheid en familie. Belangrijke woorden die horen bij
Kerst. Helaas ziet Kerst er dit jaar anders uit en helemaal voor de mensen in
Rosengaerde.
Om deze mensen ook een warm hart toe te dragen tijdens Kerst, vragen wij
de kinderen van Dalfsen om een glazen potje te versieren. Deze potjes
zullen wij op 18 december overhandigen aan de bewoners van
Rosengaerde. Wij zorgen voor een nepkaarsje in het potje. Wil je nog een
tekening of kaartje bij het potje doen? Dan mag dat natuurlijk!
De potjes kunnen uiterlijk t/m 17 december ingeleverd worden bij
Wevermarke 34 of Wilhelminastraat 19 in Dalfsen. Er zal een doos onder
het afdak/bij de voordeur staan waar de potjes ingezet kunnen worden. Op
deze manier maken wij er toch samen een mooie en fijne kerst van voor
iedereen! Alvast heel erg bedankt!

