Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
Februari
18
t/m 22 februari
Voorjaarsvakantie
Maart
6
uitreiking 1e rapport
groep 3 t/m 8

Bijbelrooster:
Thema: Onveilig
Johannes 6: 16-21, 7: 1-17 en 8: 1-11
In de verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen naar
veiligheid. De leerlingen van Jezus komen in een storm op het meer terecht.
Een vrouw wordt betrapt op overspel en bij Jezus gebracht met de vraag of
ze gestenigd moet worden. In beide situaties zorgt Jezus voor veiligheid.
Maar dat neemt niet weg dat ook hijzelf de onveiligheid kent: Tijdens het
Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven gevaar loopt.

Gevraagd:
Wie heeft er voor groep 2a stukken piepschuim?

10 minuten gesprekken:
De afgelopen weken hebben alle ouders weer de mogelijkheid gehad om de
leerkracht te spreken over de ontwikkeling van hun kind.
Dit zijn altijd waardevolle gesprekken, maar in 10 minuten kun je natuurlijk
niet alles bespreken. De CITO toetsen zijn net achter de rug en uiteraard
kwamen de resultaten daarvan ook ter sprake.
Maar een kind is meer, veel meer dan een cijfer en we vinden het belangrijk
om dat nogmaals te benadrukken. Onderstaand gedichtje verwoordt dat
mooi

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)

Vervanging van leerkrachten
Ook deze week hadden we te maken met leerkrachten waarvoor vervanging
gezocht moest worden.
Opnieuw werden we geconfronteerd met het feit van een tekort aan
leerkrachten. In groep 5a is het opgelost met meester Floris van Meerveld
in een combinatie met juf Iris (onderwijsassistent) en juf Alienke
(onderwijsassistent).
Woensdagmorgen meldde juf Joan zich ziek. Vervanging was helaas niet
beschikbaar en op dat moment hadden we als school ook te maken met 3
niet fitte leerkrachten in de andere groepen 1 en 2. Het verdelen van de
kinderen was dus ook geen optie afgezien nog van feit dat het voor de
jongste kinderen ook nogal wat betekent om zomaar bij een andere juf in
de klas te moeten zitten. Er dus bleef niets anders over dan de kinderen vrij
geven. Als ouders heeft u daar begripvol op gereageerd. Daar zijn we erg blij
mee en we willen u daarvoor hartelijk bedanken.

