Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen

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

Agenda
februari
1
10 minutengesprek
groep 1 t/m 7
5
Open Huis
6
10 minutengesprek
groep 1 t/m 5/6b en 7
13
10 minutengesprek
groep 6a
13, 14, 20 , 21
Adviesgesprekken
groep 8

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

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Bijbelrooster:
Thema: Het groeit zomaar
Marcus 3: 13-19, 4: 1-20 en 4: 26-34
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die Hem kunnen helpen. Hij vertelt over de
zaaier die overal zaad zaait, op de ene plek groeit het beter dan de andere.
Hij vergelijkt het koninkrijk van God met een mosterdzaadje: dat lijkt
misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin de vogels kunnen
schuilen.

Nieuwe leerlingen:
Deze week zijn er weer nieuwe kinderen bij ons op school gekomen;
Vinns van den Berg in groep 1c. We wensen Vinns een hele fijne tijd toe bij
ons op school.

Nieuws uit Taiwan:
Berichtje van onze juf Marlies en haar gezin:
Dag lieve kinderen, ouders en collega's,
Daar zijn we dan met z'n viertjes! Dit schreven we op Facebook net, het geeft
mooi weer hoe onze dag verliep:
Heel relaxt begonnen we deze memorabele woensdag; we werden namelijk
om 9.30 uur wakker gemaakt met de vraag waar we bleven...😮 We zouden
om 9.30 vertrekken richting het kindertehuis.. Ik denk dat we ons met z'n
drieën nog nooit zo snel hebben klaargemaakt als vandaag ('ik voel m'n hart
kloppen' zei Jesse) en stonden binnen 10 minuten beneden klaar. Toen de
taxichauffeur zei 'I'm sorry I'm late' (hij was er 9.45) vonden wij dat 'No
problem' 😉
De taxi bracht ons naar het kindertehuis waar Fenne verbleef en waar ook
Jesse een heel aantal maanden gewoond heeft. Eenmaal daar kregen we de
welbekende slippers en hesjes aan en mochten we meteen de trappen op
naar de speelruimte. En daar zat ze, hoor, in een wit jurkje en bijpassende
haarband met strik. We liepen ernaar toe en konden heerlijk met elkaar
spelen en knuffelen!
Vanmiddag zijn we lekker op de hotelkamer gebleven en vanavond hebben
we met z'n allen gegeten bij de plaatselijke chinees.
Wat een lieverd is Fenne en wat is Jesse een trotse grote broer. Inmiddels wil
hij geen moment van haar zijde wijken en wil hij bij alles helpen. Samen met
z'n zusje in bad was wel het hoogtepunt van de dag voor 'm
Nu liggen ze allebei lekker te slapen, energie opdoen voor een nieuwe dag.
Morgenmiddag gaan we naar het css kantoor voor een voorbereiding van de
hoorzitting van vrijdag. De kids mogen dan lekker bij oma Jitske blijven.
Bedankt voor al jullie lieve, meelevende berichtjes!!!
groetjes van ons allemaal,
Arjan, Marlies, Jesse en Fenne

Gezocht:

Schaatsen:

Schone kleren voor groep 3b,
Legging, makkelijk zittende
broekjes, onderbroeken voor
meisjes.
Maat 122/128

Groep 8 is op 19 januari 2018 naar de coolste baan van Nederland geweest.
Het was een super ervaring. We gingen met de bus naar Amsterdam waar we
lekker konden schaatsen. Op het podium gingen verschillende artiesten
optreden. Aan het eind van de middag konden we de shorttrackers
uitzwaaien en konden we handtekeningen vragen. Wij zijn uitgenodigd door
Erben Wennemars en wij willen hem daarvoor bedanken. BEDANKT Erben
Wennemars
Reactie:
Manou Westera:
Ik vond het cool dat we op de leuke baan mochten omdat daar super
bekende mensen rijden. En ik vond het cool dat de shorttrackers er ook
waren. Zelf houd ik wel van schaatsen alleen ik schaats niet zo vaak en ik vind
het dan cool je dan word uitgenodigd door een speciaal iemand.

Feest in groep 3:
Het thema van onze leesmethode was deze periode 'Feest'. Dus hebben de
beide groepen 3 gisteren een klein feestje gebouwd. De kinderen mochten
verkleed, dat was al een feestelijk gezicht. We hebben zelf vlaggetjes
gemaakt waarop konden schrijven: 'Ik bof met ....'. Leuke teksten; dankbare
kinderen hoor!
We maakten een krantenhoed, we deden een spel en we hebben gedanst. En
... we mochten een paar keer langs de grote tafel waarop een heleboel
lekkers - gezond en iets minder gezond- uitgestald stond. Sommige dingen
waren echt door de kinderen zelf gebakken. Geweldig! Iedereen bedankt
voor de medewerking!
groep 3a en groep 3b

