Laat maar zien wie je bent!
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Agenda
april
23

27

Koningsspelen gr 3 t/m 8.
Gr 1-4 om 12.30 uur vrij
april t/m 9 mei
Meivakantie
Koningsdag

mei
4
5
9
10 -12

Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
Kamp groep 8

24

We wensen u een fijne
vakantie!
Team cbs De Spiegel

Bijbelrooster:
Thema 10/05 - 12/05: Hoe kunnen we verder?
Handelingen 1: 1-26
Jezus gaat naar de hemel. Hoe kunnen zijn leerlingen nu verder? Ze moeten
wachten in Jeruzalem, waar ze gedoopt zullen worden met de heilige
Geest. Dat zal hen de kracht geven om door te gaan met Jezus’ werk.
Thema 17/05 - 21/05: Wat krijg ik nou?
Handelingen 2: 1-13 en 41-47 en 3: 1-10
Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige Geest.
Misschien begrijpen ze zelf niet precies wat er gebeurt, en ook de mensen
in Jeruzalem vragen zich af wat er aan de hand is. Maar het is
onmiskenbaar: Gods kracht werkt in de mensen. De leerlingen vormen met
elkaar een kring waarin ze alles delen. Er gebeuren wonderlijke dingen,
zoals een verlamde man die weer kan lopen.

Nieuwe leerling:
Deze week is er weer een nieuwe leerling in de instroomgroep gestart:
Myrthe Ketelaar. We wensen Myrthe een fijne tijd bij ons op school.

Veiligheid begint bij ons eigen gedrag:
De school ontvangt regelmatig klachten van ouders die zien dat er zich
onveilige situaties voordoen in de van Ittersumstraat.
Die doen zich voor bij de begin- en eindtijden van de school als ouders met
de auto of een bakfiets de kinderen komen brengen en halen.
We willen graag een dringend beroep op u doen om zoveel mogelijk lopend
of met de fiets naar school te komen. Het heeft natuurlijk ook te maken
met het feit dat de school de nooduitgang gebruikt als in-en uitgang voor
de kinderen en de looproutes daardoor zijn veranderd.
Dit is gebeurd omdat op die manier de kinderen zo veilig mogelijk naar
school kunnen zolang we last blijven houden van Corona.
Veiligheid begint bij ons eigen gedrag en daarom het verzoek om de auto
zoveel mogelijk te laten staan met name als u gebruik maakt van de
pleiningang aan de van Ittersumstraat.

Schoolfruit:

Papiercontainer :

Dit project gaat door tot en met de eerste week van juni.

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.

Route 8:

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

(digitaalGroep
bestand
aanleveren
8 naar Kasteel
Rechtere
vóór woensdag 12.00 uur)

Hallo, wij zijn Fabian, Rube en Luuk en zitten in groep 8b. Op vrijdag 16
april hebben wij de eindtoets (route 8) gemaakt en daar willen we jullie
graag iets over vertellen. Deze toets geeft aan welke type vervolgonderwijs
bij ons past. De toets moesten we digitaal maken op ons chromebook en
duurde ongeveer 2,5 uur. De toets bestond uit de onderdelen: rekenen,
taal en spelling, maar het onderdeel spelling hebben we niet gemaakt. De
toets past het niveau automatisch aan en dat betekent dat de toets goed
was te maken. De onderdelen getallen en verhoudingen vonden we het
makkelijkst om te maken. Het onderdeel taal vonden was iets lastiger.

