Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: Een lied uit de hemel
Lucas 2: 1-20 en Johannes 1: 1-18
Jezus wordt geboren in Bethlehem. Herders in het veld horen een bijzonder
lied en gaan op weg naar het Kind. In de bovenbouw lezen we ook uit het
eerste hoofdstuk van het Johannes Evangelie, waarin bezongen wordt dat
het Licht in de wereld gekomen is.

Agenda
december
21
kerstvieringen in de
groepen
22
12.30 uur
kerstvakantie t/m
5 januari 2018
januari
8
Vanaf 8.30 uur koffie
en ontmoeting in de
hal van school

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:

Gezocht:
Wie heeft er voor ons:
Grote dennenappels.
Kerstboek: Kerstmis van Dick Bruna.
Kertsstal voor de huishoek.
Kleine rolletjes. ( kleiner dan de wc. rolletjes)
Groep 1b Bea.

Kerstfeest.
Volgende week donderdag vieren we het Kerstfeest. Dit jaar gebeurt dat in
de groepen. De voorbereidingen zijn in volle gang en dat is natuurlijk ook te
zien aan de versiering in de school want De Spiegel is helemaal in kerstsfeer
met dank aan de ouders van de sfeercommissie. Er is weer veel werk verzet
en de kinderen en leerkrachten genieten er elke dag van.
Op dit moment is het de tijd van advent. We zijn in afwachting van het kerst
feest. Het feest van de geboorte van Jezus en wij bereiden ons daarop voor
met verhalen, liederen en gedichten.

Wederom dat kleine lichtje
Soms geen woorden,
kunnen we niet geloven,
wat ons hart
moest horen..

www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

Toch.. dát lichtje van Kerst,
deelt het 'weten'.
Het laat ons wederom niet vergeten,
wat hoop en vertrouwen
ons in het nieuwe jaar
doen 'beloven'.

Iets voor de nieuwsbrief?

Extra ruimte

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Op de galerij is een nieuwe spreekkamer bij gebouwd. Dit was nodig omdat
er een chronisch gebrek was aan ruimte om kinderen te toetsen of voor
overleg bijvoorbeeld met kinderen en of ouders.
Het is een mooie transparante ruimte geworden die prima past in het geheel
van het gebouw.
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Staking op dinsdag 12 december.
Voor de tweede keer deed De Spiegel mee aan de landelijke stakingsdag.
We willen graag alle ouders bedanken voor hun begrip en medewerking
want er moest immers worden gezorgd voor opvang van uw kind(eren) als
u werkzaamheden buitens huis had.
Het team heeft die dag nuttig besteed. Alle teamleden die op dinsdag
werken waren die dag aanwezig en met elkaar hebben we de school
opgeruimd. Met name de nevenruimten konden een flinke opruimbeurt
wel gebruiken. Daarnaast was er ook tijd voor eigen werkzaamheden.
Rondom koffietijd werken we verrast door de fam Lambers. Bas en zijn
kinderen Mathijs en Jorrit kwamen met een zelf gebakken cake met
daarop een spandoekje.
Minister Slob heeft ondertussen aangegeven dat hij graag eerst plannen
ziet voordat hij met geld over de brug komt. Er is dus wel geld…..

