Laat maar zien wie je bent!
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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: Ontelbaar
Lucas 2: 1-20
De keizer houdt een volkstelling: Alle mensen in zijn land moeten geteld
worden. Precies als hij klaar is met tellen, laat God een kind geboren
worden. Dat kind telt voor de keizer misschien nog niet mee, maar hij zal de
wereld veranderen. Met Kerst mogen we vieren dat Jezus dat Kind is, Gods
Zoon, de redder voor de wereld.

Geboorte:
Hoera een broertje! We feliciteren Rosalie (gr. 6b) en Steijn (gr. 3a) Geeve
en hun ouders met de geboorte van Twan Marijn. We wensen jullie gezin
veel plezier en geluk samen toe.

Kerst met CBS De Spiegel:
Januari
7
8.30 uur
Nieuwjaarskoffie (thee)
op De Spiegel
14
Studiedag: alle lln vrij
22
Studiemiddag team: alle
lln vrij vanaf 12.00 u.

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 10 dagen...Kerst met CBS De Spiegel
In verband met de viering zijn alle kinderen donderdagmiddag 20 december
om 12:30 uur vrij.
Alle kinderen (met uitzondering groep 2) 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!
De kinderen van groep 2 zitten vooraan in de kerk onder toezicht van de
groepsleerkracht en/of hulpouders.
Laten we er samen, ook dit jaar, weer een mooie en bijzondere Kerstviering
van maken.
Na afloop van de dienst zal er een collecte zijn. Deze collecte is voor Red
een kind, het project waar we op school ook het hele jaar voor sparen
(drinkwater in Kenia). Misschien leuk om met de kinderen samen te
bedenken hoeveel je voor dit doel wil geven.
Tot ziens in het Kruispunt!
Donderdag 20 september 18:30 uur
Team CBS De Spiegel

Collecte gezinsdienst:
De collecte tijdens de Gezinsdienst op 11 november heeft € 379, 29
opgebracht. Dit wordt in zijn geheel bestemd voor St. Mensenkinderen: een
kleinigheidje voor een geitje. Alle gevers: bedankt!

Benoeming van Linda Burgers.
In de vacature van Denise Hovestad groep 3a is Linda Burgers
benoemd.
Juf Linda woont in Deventer, is 52 jaar en moeder van 5 kinderen. Zij
heeft een ruime ervaring in het lesgeven met name omdat ze al
enkele jaren invalt op allerlei scholen in allerlei groepen.
Met ingang van maandag 7 januari zal zij op donderdag en vrijdag
lesgeven in groep 3a naast juf Sietske.
Andere tegels onder het speeltoestel.
Misschien is het u opgevallen: andere tegels onder het speeltoestel
op het kleuterplein.
Onder leiding van Bas Lammers hebben enkele ouders gezorgd voor
het leggen van nieuwe tegels onder het speeltoestel. Dat was ook
hard nodig want de tegels waren behoorlijk krom getrokken.
We willen alsnog deze klusouders hartelijk danken voor deze
spontane actie. De kinderen zijn er heel blij mee.

