Laat maar zien wie je bent!
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C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen

info@cbsdespiegel-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda
Januari
13-31 Toetsweken CITO
16
Studiemiddag:
alle leerlingen vrij
vanaf 12.30 uur

Bijbelrooster:
thema: De koning wordt gered
Matteüs 2: 13-23 en 3: 1-17
Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een
koning die gered moet worden: gered uit de handen van Herodes,
gered uit het water van de Jordaan. Het laat meteen iets zien van de
weg die Jezus zal gaan, een weg door het verdriet naar een nieuw
begin.

Nieuwe leerlingen:
Na de kerstvakantie zijn er weer een aantal kinderen bij ons op
school gestart. Luuk Groen, Lianne van der Bult, Jasmijn Benschop en
Fiep Siebert in 1a, Pippa Siebert in 2a en Jipp Siebert in groep 7b.
We wensen Luuk, Lianne, Jasmijn, Fiep, Pippa en Jipp een hele fijne
tijd toe bij ons op school.

Gezinsdienst:
In de gezinsdienst van 10 november jl. is er gecollecteerd voor het
landbouwproject van Dorcas in Tanzania. De collecte bracht € 303,69
op. Tezamen met de collecte die in de dienst van de Baron van
Dedemschool en Sjaloom is gehouden, wordt dit € 530,59. Hartelijk
dank voor jullie giften!

Stichting Jarige Job:
In de kerstvakantie konden we een ontzettend mooi bedrag doneren aan
St. Jarige Job. De wekelijks geleegde spaarpotten in de klas en de
kerstcollecte brachten bij elkaar maar liefst €1200 op. Geweldig, allemaal
hartelijk bedankt.
In dit bericht willen we jullie er op wijzen dat Post NL momenteel ook een
leuke actie heeft voor deze stichting:
https://www.postnl.nl/campagnes/mooi-gebaar/

Heb jij een cadeau over voor een ander kind?

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.
Groep 8 naar Kasteel Rechtere
Iets voor
de nieuwsbrief?

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Doneer een cadeau
Duizenden kinderen krijgen nooit een cadeau. Zelfs niet als ze jarig zijn.
Daarom nemen we na de feestdagen alle cadeaus die jij over hebt voor een
ander kind, gratis mee. En we bezorgen deze cadeaus met Stichting Jarige
Job bij kinderen die het minder breed hebben. Help jij mee?

Koop een cadeau en stuur het gratis op in januari!

Variagroep:
Bij de start van dit schooljaar is een lokaal op de Buitenspiegel ingericht
voor het geven van lessen, waarbij de kinderen op een praktische wijze de
leerstof kunnen verwerken.
Na de herfstvakantie zijn die eerste lessen gestart voor 8 leerlingen uit
groep 7 en 8 die baat hebben bij het werken en leren met hun handen.
Deze groep noemen we de Variagroep vanwege het gevarieerde aanbod en
andere manier van leren.
Op donderdag komen ze bij elkaar en krijgen les onder begeleiding van een
bevoegd docent. De leerlingen hebben al les gehad in houtbewerking,
schildertechniek, horeca en groenvoorziening. Een deel van de lessen vindt
plaats in het bedrijfsleven om te zien en te ervaren hoe het er in de praktijk
aan toe gaat. Zo mochten we al bij Foreco en het Roode Hert ervaring
opdoen. Daarnaast hebben een aantal bedrijven materialen en
gereedschappen ter beschikking gesteld zoals Morrenhof-Jansen,
Bouwcenter Schippers, Provak, Bouwbedrijf Bongers, schilderbedrijven
Bosch en Brouwer. Er is al een mooie samenwerking ontstaan. De komende
periode gaan de leerlingen aan de werk rond de thema’s installatietechniek
en zorg en welzijn.
Met de Variagroep proberen we nog beter bij mogelijkheden en interesses
van leerlingen aan te sluiten door ze op een praktische manier te laten
leren. We merken dat hun zelfvertrouwen gegroeid is.
Coördinator Variagroep Matthé Schuurmans,
matthe.schuurmans@cbsdespiegel-dalfsen.nl

Sports4Kids:
Beste ouder(s) /verzorger(s),
Graag willen we u het gloednieuwe Sports4Kids 2020 programma
presenteren. Hét naschoolse kennismakingaanbod in de gemeente Dalfsen.
Afgelopen jaar hebben zo’n 1100 kinderen deelgenomen aan één of
meerdere sportactiviteiten. Dit wordt het tweede jaar dat alle activiteiten
volledig gratis aangeboden worden. Naast de gratis deelname worden er
prijzen verloot zoals o.a. jaar lang gratis lidmaatschap en
zwemabonnementen bij deelname aan minimaal 6 activiteiten over 2020.
Het sportaanbod is in samenwerking met nagenoeg alle sportverenigingen,
sportaanbieders en scholen in de gemeente Dalfsen opgezet. Niets staat
(voldoende) bewegen nog in de weg voor uw kind(eren). Aanmelden
Aanmelden kan vanaf woensdag 15 januari 12:00 via
www.dalfsenbeweegt.nl of via de ‘sportpas en cultuurpas app’ te
downloaden in de Appstore / Playstore. U kunt u tot een week voorafgaand
aan de clinic, cursus of toernooi aanmelden (vol = vol!)
Graag zien we uw kind(eren) na schooltijd bij één of meerdere
sportactiviteiten. Want zoals u weet is sport & bewegen gezond, goed voor
de motorische ontwikkeling en samen met anderen ook heel gezellig! Meer
informatie en uitleg over aanmelding vindt u in de Sports4Kids folder (zie
bijlage). Tot Sports4Kids,
Marco Hollak & William van Lenthe Buurtsportcoaches gemeente Dalfsen

