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
maart
3
Luizenpluizen
8
Alle leerlingen om
12.30 uur vrij i.v.m.
Studiemiddag team
(Kanjertraining)
8
Schoolhandbal
Trefkoele 12.30
10
finale Schoolhandbal
toernooi 17.00-19.00
12
Gezinsdienst
Grote Kerk, 9.30 uur
15
'De Spiegel got talent'
voor en door kinderen

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)

Bijbelrooster:
Thema: Is dat nou veel?
Lucas 8: 40-56, 9:10-27
Jezus vertelt het verhaal over de vijf broden en twee vissen. Soms lijkt iets
weinig maar is het toch veel! Jezus vertelt ook wat het betekent als je hem
volgt. Je kan de hele wereld winnen, maar als je jezelf verliest heb je er niets
aan. Jezus opent een vergezicht op het koninkrijk van God. Dat is veel meer
dan je kunt voorstellen!
Het verhaal over het dochtertje van Jaïrus wijst vooruit naar Pasen.

Nieuwe leerlingen:
In februari zijn de volgende kinderen 4 jaar geworden en dus gestart in
groep 1d: Olivia Koopman, Lucas Middag, Stan Kamphuis en Ayden van
Loenen. We wensen hen een hele fijne tijd bij ons op school!

Studiedag 8 maart:
I.v.m. de studiedag van de leerkrachten op 8 maart, zijn alle kinderen, ook
de kinderen van groep 5 t/m 8, om 12.30 uur vrij.

Gezinsdienst 12 maart:
Op zondagmorgen 12 maart zal er een Kerk-School-Gezinsdienst zijn in de
Grote Kerk aan het Kerkplein. Thema: 'Is er genoeg?' Voorganger is ds. Hans
Schipper. Dominee Schipper komt volgende week bij enkele groepen op
bezoek. De kinderen maken werkstukken voor in de kerk en zij leren de
liederen die in de dienst gezongen worden. Ook mogen enkele
kinderen taken doen in de kerkdienst. Dit zal in de klas aan de kinderen
worden gevraagd. Het is prettig als u thuis hebt besproken of u naar de
Gezinsdienst gaat. Er zal ook een schoolkoor zijn o.l.v. Jan en Sietske Kramer.
Wie zich daarvoor nog wil opgeven kan dat alleen nog per mail doen
(s.kramer@pco-dalfsen.nl) vóór vrijdagmorgen 3 maart 9.00 uur. Voor de
jongste kinderen is er oppas vanaf 9.15 uur in De Overkant, Kerkplein 22. De
Gezinsdienst begint om 9.30 uur en na afloop van de dienst is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten in de kerk onder het genot van koffie, thee
of limonade. Ieder is van harte welkom!

Woensdag 15 maart a.s. De Spiegel got talent:
Woensdagochtend 15 maart a.s. vindt voor alle groepen de kanjerochtend
‘De Spiegel got talent’ plaats. Dit houdt in dat de kinderen de mogelijkheid
hebben om hun talenten, alleen of in een groepje, te laten zien op het
podium voor verschillende groepen. De kinderen kunnen zich aanmelden in
de klas bij hun leerkracht. Het is de bedoeling dat de kinderen dit zelf thuis
voorbereiden. Houd de nieuwsbrief na 15 maart a.s. in de gaten ……..

Enquête continurooster
Via het ouderportaal kunt u inloggen om de enquête over het
continurooster in te vullen. U heeft hiervoor de tijd tot vrijdag 10 maart.
Om een goed beeld te krijgen van alle wensen en ideeën hierover hopen we
op een grote respons.

