Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
0529-432341

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

Agenda
februari
17
uitreiking 1e rapport
20 - 24 Voorjaarsvakantie

Bijbelrooster:
Thema Vriend en vijand
Lucas 6: 27-35; 41-45, 7:1-10
Jezus zegt dat je je vijanden lief moet hebben. Kan dat dan? En wat is er
voor nodig?
Later stuurt een centurio, een belangrijke man uit het Romeinse leger, zijn
knechten naar Jezus toe. Is de centurio een vijand? Of is hij een vriend? De
joodse leiders vertellen dat hij veel goeds gedaan heeft voor de synagoge.
Hij vraagt aan Jezus of zijn zieke knecht beter kan worden. Hij heeft een
groot geloof.
OPSPORINGSBERICHT!!!:
Dag ouders, opa’s, oma’s, tantes en ooms,
Graag jullie aandacht voor het volgende:
Gezocht volwassenen die met de kinderen van groep 1 en 2 willen eten.
Profiel:
Iemand die:
1x per week beschikbaar is van 12.15 – 12.45 uur. (mag ook om de week)
Hart voor kinderen heeft
Geduld heeft
Er een fijn eetmoment van wil maken
Herkent u zichzelf in dit verhaal of iemand anders meld dit dan via
onderstaand mail adres.
tso-cbsdespiegel@pco-dalfsen.nl

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)

Een groot enthousiasme is te zien bij veel leerlingen over de zwerfboeken.
Afgelopen week zijn er al veel boeken gebracht en ook weer meegenomen.
Mooi om het enthousiasme te zien en fijn dat boeken weer gebruikt kunnen
gaan worden.
Om er voor te zorgen dat er ook genoeg boeken te kiezen zijn, zijn we op
zoek naar nóg meer boeken! (Op school liggen stickers klaar die
meegenomen kunnen worden.)
Natuurlijk mogen de boeken overal heen gaan zwerven als ze uitgelezen zijn,
maar terug zwerven naar school vinden we ook zeker geen probleem.
Genoeg enthousiastelingen die het boek ook wel willen lezen.

