Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: Sta op!
Marcus 5: 21-43
De dochter van Jaïrus is erg ziek. Jaïrus vraagt Jezus om hulp, maar
onderweg komt er een vrouw die ook ziek is. Nadat deze vrouw genezen is,
krijgt Jaïrus bericht: Zijn dochter is gestorven. Jezus gaat toch naar haar toe
en pakt haar hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij.

Agenda
februari
13, 14, 20 , 21
Adviesgesprekken
groep 8
21
Kanjerdag voor en door
leerlingen
21
uitreiking 1e rapport
23
12.30 en 14.15 uur
begin voorjaarsvakantie
maart
5 -12 De Week van Techniek

Let op:
De afgelopen tijd zien wij veel kinderen rond 12.30 uur of 14.15 uur op het
kleuterplein op de schommels. Aangezien het rond deze tijd erg druk op het
plein is in verband met het ophalen van de leerlingen, ontstaan er soms
hele gevaarlijke situaties rondom de schommels. Graag willen wij u allen
vriendelijk verzoeken om uw kind(eren) tijdens dit drukke tijdstip niet te
laten schommelen.
Alvast heel hartelijk bedankt.

Oproep:
Wie heeft er een nette Ikea keuken over die wij voor een schappelijke prijs
mogen overnemen? Op de onderstaande foto is de keuken te zien die wij
bedoelen. Graag mailen naar maaike.bosscher@cbsdespiegel-dalfsen.nl of
even binnenlopen bij groep 1C. Hartelijk bedankt!

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.

Week van Techniek:
Foto’s:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

In het kader van de Week van Techniek van 5 t/m 12 maart kunnen ouders
zich opgeven bij de groepsleerkracht om in de klas van hun kind iets te
vertellen over hun technische beroep of over de techniek in hun beroep.

Opgave koningsdag:
Er staat per ongeluk een fout in de opgave voor Koningsdag. Daar staat in
opgeven voor 26 januari...., gelukkig kunnen jullie je opgeven tot 9 maart!

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

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

