Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
februari
17
Gewone schooldag
(Studiemiddag vervalt)
20 - 27 Voorjaarsvakantie
De geplande oudergesprekken
vinden op een later tijdstip
plaats.

Bijbelrooster:
thema: Geef alles
Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7: 1-10
Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden.
Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse
bezettingsleger. Die man is gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar
nu heeft zijn knecht een ziekte die naar niemand luistert. Hoewel… De
centurio gelooft dat de ziekte misschien wel naar Jezus luistert. ‘Spreek
Heer, uw woord is genoeg’, zegt hij. En zo is het!

Hoera een broertje!:
Meike uit groep 2b is opnieuw grote zus geworden. Julian is geboren. Wij
wensen Meike en haar ouders natuurlijk heel veel liefde en geluk toe met
dit jongetje.

Nieuwe leerlingen:
Na de kerstvakantie is er een nieuw gezin bij ons op school gekomen, Joost
in groep 5/6b en Vivian in groep 2b. Het was een gekke start, maar gelukkig
konden ze deze week echt helemaal meedraaien in hun nieuwe groep. Wij
wensen hen een fijne tijd bij ons op De Spiegel.

Remedial teaching in bubbeltijd:
Zoals u hebt kunnen lezen in de e-mail die Max heeft gestuurd, wordt er in
deze periode waarin een risico bestaat op besmetting met Covid-19, zoveel
mogelijk in de bubbel van de eigen klas gewerkt.
Gelukkig is het wel mogelijk om rt aan de kinderen die dat nodig hebben, te
blijven geven, maar wel op beperktere schaal. Omdat er aan de groepen 4
t/m 8 op één en dezelfde dag slechts aan kinderen uit één en dezelfde
groep rt kan worden gegeven, zullen sommige kinderen minder aan de
beurt komen. Om zoveel mogelijk kinderen rt te kunnen geven, zijn de
groepjes én de begeleiders nu per klas ingedeeld. Dit geldt niet voor de
groepen 1 t/m 3. Onder rt vallen bijvoorbeeld Connectlezen, Rekensprint,
Kids skills en hulp bij onderdelen die een kind moeilijk vindt.

Mondkapje:

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.
Groep 8 naar Kasteel Rechtere

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Hierbij willen we alle ouders graag bedanken voor het dragen van het
mondkapje bij het halen en brengen van uw kinderen.
U heeft vast gezien dat de leerkrachten die buiten staan te wachten ook
het mondkapje dragen. Dit is ingevoerd naar aanleiding van een signaal dat
één onze ouders gaf. Een signaal dat we graag willen oppakken en daarmee
samen met u nog beter elkaars veiligheid kunnen borgen.
Verreweg de meeste ouders droegen het mondkapje woensdag en daar
zijn we heel blij mee!

Step up:
Wij informeren u via deze weg graag over de weerbaarheidstraining Step
up! De training zou begin maart van start gaan, maar is door de
omstandigheden een maand uitgesteld. Wij zien ernaar uit binnenkort te
starten!
Zoals het er nu naar uitziet, gaan wij op woensdag 7 april a.s. van 16:0017.15 uur starten met de weerbaarheidstraining van Step up! Deze
training, van 8 bijeenkomsten, is voor leerlingen uit de groepen 7 en 8. De
training wordt gegeven door een maatschappelijk werker en een
psychomotorisch therapeut. In samenwerking is een training ontwikkeld
met elementen uit de sociale vaardigheidstraining, Rots & Water en PMT
(psychomotorische therapie). De training vindt plaats in de Trefkoele in
Dalfsen. Kinderen uit de drie kernen zijn welkom. Er geldt een maximum
van 10 deelnemers, als er meer aanmeldingen zijn, komen deze op de
wachtlijst voor de volgende training.
Voor de kinderen op school gelden regels vanwege corona. De (extra)
regels die gelden voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 zullen wij ook
hanteren bij de training. Zo nodig passen wij ons programma hierop aan.
Aanmelden, graag voor 10 maart, kan via onze receptie, 038-4569700 of via
deze link: https://www.stdekern.nl/groepswerk/step
Na de aanmelding nemen wij contact op voor het vervolg.

