Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: Mag dat wel?
Lucas 6: 1-23
Er zijn regels over wat wel mag en wat niet mag. Wat Jezus doet, klopt dat
eigenlijk wel met de regels? Jezus vertelt dat goed doen niet hetzelfde is als
je houden aan de regels.

Nieuwe leerlingen:
Agenda
februari
2
10 Mingesprek gr 1 - 7
6
Open Huis
7
10 Mingesprek gr 1 - 7
7
Informatieavond gr 1d
17
uitreiking 1e rapport
20 - 24 Voorjaarsvakantie

In de maand januari zijn er een heel aantal kinderen gestart in de nieuwe
groep 1 d: Finn Eriks, Silke van Gelder, Nils de Groot, Evi Langenbach,
Fenna Langenbach, Milani Sanders, Bella Selder, Daan van der Vegt,
Hein van Westreenen, Samuel Zwiep, Zartasha Kahn, Avelin ten Klooster,
Yeftha Jansen en Zaïra Kasper. Wij wensen al deze kinderen een mooie
schooltijd toe op De Spiegel!

Uitstapje naar het Techniekmuseum:
Een aantal groepen zijn vorige week naar Hengelo geweest naar het
Techniek Museum. De kinderen keken hun ogen uit wat een grote machines
en motoren er waren. Ze mochten met een druk op de knop de motor in
werking stellen. Ook de grote stoommotor van de vorige boot van
Sinterklaas hadden ze daar in het museum! Met tussenkomst van een
telefonist is er getelefoneerd. Tsja, hoe hou je eigenlijk
de hoorn van zo’n oud toestel vast? En bellen vanuit
een telefooncel is er ook gedaan. Er waren ook proefjes
om te doen: glazen laten zingen met veel of weinig
water erin en dus lage en hoge tonen laten horen.
Of met halve letters tegen een spiegel een woord
maken (hé: dat is ook bij Wereld in Getallen!).
Spiegelschrijven: ook al zoiets! Dat gaat steeds precies
de verkeerde kant op! De vrijwilligers van het museum
nodigden de kinderen uit om later nog eens te komen
als ze wat ouder zijn; dan krijgen ze nog meer uitleg.
De kinderen hebben een heel leerzame en leuke
ochtend gehad. groep 3a en groep 3b

Zwerfboeken:
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?
c.dijkstra@pco-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Voorlezen is leuk, gezellig en zó belangrijk voor de ontwikkeling van een
kind. Het is goed voor de taalontwikkeling, fantasie en vergroot de
woordenschat! We kunnen het niet vaak genoeg zeggen!
Maar wat zo jammer is…. veel boeken staan maar wat in de kast. Wel
gelezen, maar misschien niet meer je niveau of interesse, of misschien heb
je het boek al heel vaak gelezen. Dat is natuurlijk heel jammer, maar er is nu
een oplossing voor! Bij de ingang van de school liggen stapels boeken die al
uitgelezen zijn en op pad gaan om te zwerven! Je mag ze gratis meenemen
en na het lezen terugleggen of ergens anders neerleggen. De boeken gaan
dus echt op reis! Al deze boeken zijn voorzien van een ‘zwerfboeken-sticker’,
dus makkelijk te herkennen. Een aantal kinderen zijn thuis ook al fanatiek
aan het zoeken geweest naar boeken die ook op reis gaan. Stickers zijn gratis
te bestellen op www.kinderzwerfboek.nl, maar ook op school zijn een aantal
stickers beschikbaar. Dus ga op zoek naar een boek – plak een sticker – leg
hem bij de hoofdingang van school – en zoek een leuk ‘nieuw’ boek om mee
te nemen naar huis!

