Laat maar zien wie je bent!

51

C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen

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

Bijbelrooster:
Thema: Jij bent bijzonder (6 - 10 jan) Matteüs 2: 1-12 en Lucas 2: 22-52
Wijzen uit het oosten weten het zeker: Er is een bijzonder kind geboren. Ze
gaan op weg om hem eer te brengen. Ook Hanna en Simeon weten dat
Jezus een bijzonder kind is. Hij is de Messias, waarop de wereld al zo lang
heeft gewacht.

Agenda
december
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

januari
6
8.30 Nieuwjaarsontmoeting met koffie
in de hal van school
(hoofdlocatie). Alle
ouders welkom!
16
Studiemiddag:
alle leerlingen vrij
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.

Iets voor de nieuwsbrief?
Groep 8 naar Kasteel Rechtere

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Advent:
Op school vieren we Advent een week vooruit op de kerk. Zo komen we op
15 december uit met vierde Advent en vieren we vanavond 19 december
Kerstfeest met de hele school. Elke week steken we een kaars meer aan.
Telkens wordt het een beetje meer licht. Zo mogen we ons deze weken
voorbereiden op Kerst, het feest van Jezus' geboorte.

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!

Het team van cbs De Spiegel wenst u goede kerstdagen
en een voorspoedig 2020

