Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: Ik help je wel
Marcus 6: 30-52 en Marcus 7: 31-37
Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel mensen. Als de
leerlingen later in een storm op het meer zijn, komt Jezus over het water
naar hen toe. En een dove man wordt door Jezus beter gemaakt. Drie
verhalen waarin Jezus tegen mensen zegt: ‘Ik help je wel.’

Agenda
februari
23
12.30 en 14.15 uur
begin voorjaarsvakantie
23
Big Band Vechtdal
College onder schooltijd
maart
5 -12 De Week van Techniek
14
Handbaltoernooi
Trefkoele
14
Korfbaltoernooi gr. 4 en
5 De Schakel,
Nieuwleusen
18
10:00 uur Gezinsdienst
Grote Kerk

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?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Oproep schoolkoor:
Zondag 18 maart is er een Gezinsdienst in de Grote Kerk, aanvang 10.00
uur, voorbereid in samenwerking tussen de voorganger ds. Anco Tol en de
Gezinsdienstwerkgroep. Voor deze dienst willen we een schoolkoor
oprichten o.l.v. Jan (gitaar) en juf Sietske Kramer, dat enkele liederen in de
dienst zal zingen. De kinderen uit groep 1 t/m 6 kunnen zich opgeven om
mee te doen. We oefenen onder schooltijd op maandag 12 maart en vrijdag
16 maart. Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen een briefje mee om
zich op te geven. Opgave kan ook per mail: sietske.kramer@cbsdespiegeldalfsen.nl . Vermeld s.v.p. de groep en de leerkrachten waar uw kind bij
zit. We hopen op een mooi, enthousiast koor!
namens de werkgroep, juf Sietske

Dag allemaal!
Even een berichtje uit Taiwan, nu we hier al bijna 3 weken zitten. Wat vliegt
de tijd!
Het gaat hier heel goed. Na 2 weken regen is de zon gaan schijnen en lijkt
het hier soms wel zomer! Wat is dat fijn zeg, om in februari buiten te
kunnen wandelen zonder jas, te kunnen picknicken in het park en lekker op
onze slippers te kunnen lopen.
We maken elke dag wel een uitstapje, naar een park, de dierentuin, de zee,
een winkelcentrum of een museum, er is hier genoeg te beleven. De op 1 na
hoogste toren van de wereld, de 101, hebben we al heel vaak gezien en we
zijn zelfs bovenin geweest (op de 89e verdieping!). De Taiwanezen vierden
afgelopen dagen het Chinees Nieuwjaar, dus we hebben zelfs vuurwerk
gehoord en naar een optocht gekeken met dansende draken.
We genieten hier dus volop! Met Jesse en Fenne gaat het goed, ze beginnen
steeds meer aan elkaar te wennen en met elkaar te spelen. Jesse heeft hier
ook een vriendje, Micha, die ook in Taiwan geboren is en in Nederland
woont, ze spelen veel samen en dat is erg fijn voor ze!
Hopelijk gaat het ook goed met jullie! Ik hoorde dat het bij jullie erg koud is,
maar wel zonnig. Lekker hoor! Maar toch vind ik die warmte hier ook nog
wel even fijn ;)
Heel veel plezier weer in jullie nieuwe schoolweek en tot horens!
groetjes, ook van Arjan, Jesse en Fenne, (juf) Marlies

Paasviering:
Donderdag 29 maart is de paasviering van onze school in de kerk.
Deze dag zijn de schooltijden daarom aangepast. De kinderen hebben van
8.30 tot 12.30 school en de lessen ’s middags worden vervangen door deze
viering. De viering begint om 16.00 uur in ‘het Kruispunt’, de kerk tegenover
de school.
Door de beperkte ruimte mogen er per gezin maximaal twee volwassenen
meekomen om te genieten van ‘de optredens’ van de kinderen.
Voor het toneelspel zijn we nog op zoek naar mensen die ‘simpele jurken en
capes’ (zoals op de foto hiernaast) voor een aantal kinderen kunnen naaien.
Er is daarvoor nog wel wat stof op school aanwezig, maar als u nog stof
thuis heeft liggen is dat ook welkom.
Mocht u willen helpen bij het naaien van deze 10 jurken (dus meerdere
opgaves is wel fijn) dan kunt u een mail sturen naar :
inge.verkouw@cbsdespiegel-dalfsen.nl

