Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
februari
17
uitreiking 1e rapport
17
Voorjaarsvakantie
Gr 1 – 3 vanaf 12.30 u
Gr 4 – 8 vanaf 14.15 u
maart
3
luizenpluizen

Bijbelrooster:
Thema: Doe maar mee!
Lucas 7:11-17, 8: 4-15
Bij de poorten van de stad Naïn komen twee optochten elkaar tegen. De
vrolijke stoet rondom Jezus gaat de stad in, een begrafenisstoet gaat de stad
uit. Die twee optochten passen niet bij elkaar. Maar Jezus overbrugt de
afstand tussen beide. Een dode jongen staat op. Hij en zijn moeder mogen
meedoen met het goede leven. Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Als
je het woord van God laat groeien, lijkt dat op zaad dat in goede grond valt.

Jongenskleding:
Voor de 'ongelukjes' in de onderbouw hebben we jongensbroeken en
onderbroeken nodig. Hebt u nog wat thuis wat niet meer gedragen wordt,
dan hebben wij er belang bij! Wilt u tevens kijken of u thuis nog kleren van
school heeft liggen die nog teruggebracht moeten worden? Graag dan z.s.m.
inleveren bij de leerkracht. Bij voorbaat dank!

Aanmelding leerlingen:
Regelmatig wordt onze school gevraagd om leerlingenprognoses op te
geven. Op basis van deze prognoses wordt een meerjarenbegroting
samengesteld en weet onze school hoeveel leerlingen zij kan verwachten in
komende cursusjaren. Daarom dit verzoek: Wilt u uw kind, dat tussen 1
maart 2017 en 30 oktober 2018 4 jaar wordt, alvast aanmelden bij onze
school? U kunt dat doen door een aanmeldingsformulier aan te vragen bij
de leerkracht van uw kind, of een mailtje sturen naar m.bakhuis@pcodalfsen.nl. U kunt het formulier ook downloaden van onze
site: www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Papiercontainer :

Hulp kleding praalwagen:

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.

Leuk dat De Spiegel weer met een grote groep van 71 kinderen meedoet aan
de optocht op Koningsdag!
Op de wagens mogen de kinderen van groep 3 (30 kinderen) en de overige
kinderen uit groep 4 t/m 8 lopen erachter.
Er is weer een groep ouders gestart met de bouw van de praalwagen en het
maken van bijpassende kleding.
Er zijn helaas slechts 3 moeders die zich opgegeven hebben om te helpen
met het naaien van de kleding, dus wij zoeken extra moeders (of wellicht
oma’s) die willen helpen naaien (geen moeilijke patronen).
Hulp om de stof te knippen is ook welkom. Je hoeft geen naaiwonder te zijn
om te kunnen helpen. Vele handen maken licht werk!
Graag deze week doorgeven als wij op extra hulp mogen rekenen!
Dit mag via de mail naar Miranda van der Vegt info@mirandavandervegt.nl

Foto’s:
www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

Iets voor de nieuwsbrief?
c.dijkstra@pco-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Zwerfboeken - zwerfboekenkast:
Wie gaat er in de vakantie zijn of haar boekenkast nog eens door om te
kijken welke boeken er op zwerftocht mogen? Er ontstaan ware boekenmonsters hier op school, super! Het verloop van de boeken is enorm groot!
Daarbij meteen de vraag of er iemand is die een mooie kast voor ons (op
maat) zou kunnen maken waar deze boeken een mooie plek in kunnen
krijgen. Opgeven mag bij: c.dijkstra@pco-dalfsen.nl .

Schoolkoor
Op zondag 12 maart is er een Gezinsdienst in de Grote Kerk, aanvang 10.00
uur. We willen met de kinderen die dat leuk vinden - en die dat mogen van
thuis - weer een schoolkoor oprichten dat onder leiding van Jan Kramer en
juf Sietske enkele liedjes in de kerk zal zingen. Kinderen uit groep 1 t/m 6
kunnen maandag 27 februari een opgavebriefje krijgen om thuis te laten
invullen. Het koor zal onder schooltijd op school oefenen. De eerste keer is
vrijdag 3 maart. Per mail opgeven mag ook: s.kramer@pco-dalfsen.nl.
Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen zich ook opgeven. Laat het even
weten! Juf Sietske
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