Laat maar zien wie je bent!
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Bijbelrooster:
Thema: Wat niemand ziet
Matteüs 5: 1-12 en 6: 1-15
Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om Jezus heen. Maar
wat niemand ziet, ziet Jezus wel: Deze mensen staan bij God vooraan. Als
Jezus later vertelt over goede daden en het gebed, zegt Hij dat je dat niet al
te opvallend hoeft te doen. God ziet het toch wel.

Agenda
Oudergesprekken & rapport
januari
29

Voorleeswedstrijd
Dalfsen scholen in de
Trefkoele
30, 31 leerlingen vrij i.v.m.
staking
februari
3 - 14 oudergesprekken groep
1 t/m 7. Zie bericht.
5, 12 Verkeersprogramma
'Streetwise' groep 1 t/m
8

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.

Iets voor
de8 naar
nieuwsbrief?
Groep
Kasteel Rechtere
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Als school blijven wij continu in ontwikkeling. Blijven ontwikkelen is
blijven verbeteren. Zo hebben wij vorig schooljaar onder leiding van een
onderwijs adviesbureau als team een nieuwe visie en
klimaatovereenkomst geschreven voor onze school. Nieuwsgierig? U kunt
deze visie en klimaatovereenkomst terug vinden op onze website.
In het kader van deze nieuwe visie hebben wij recentelijk besloten om af te
stappen van de huidige vorm van communicatie over de ontwikkeling(en)
van uw kind(eren) zoals u kende van onze school. Meer informatie hierover
volgt binnenkort in een uitgebreide brief.
Wij zijn ons er van bewust dat deze verandering halverwege het schooljaar
even wennen is voor iedereen. Met deze nieuwe vorm willen wij kinderen
meer gaan betrekken bij hun eigen ontwikkeling en wij denken dat dit
beter zal aansluiten bij onze nieuwe visie, schoolklimaatovereenkomst, en
ons motto: "Laat maar zien wie je bent!" Naast oudergesprekken zullen er
bijvoorbeeld, vanaf een bepaalde leeftijd, in vervolg ook ouderkind(spiegel)gesprekken gehouden worden op de Spiegel.
Voor de komende gespreksronde in februari is er niet heel veel veranderd.
Deze gesprekronde zijn er gewoon oudergesprekken zoals u gewend bent.
Wel hebben wij de dagen en tijden waarop deze gesprekken plaatsvinden
aangepast:
In de week van maandag 3 t/m vrijdag 7 februari en/of maandag 10 t/m
14 februari zijn de oudergesprekken. U heeft vanaf maandag 27 januari de
gelegenheid om zich in te schrijven voor de oudergesprekken via
schoolgesprek. U heeft een gesprek met de groepsleerkracht die op dat
moment werkt. Omdat de keuzemomenten van de gesprekken nu meer
verdeeld zijn kunt u zich bijvoorbeeld makkelijker op uw vrije middag
inschrijven. De inschrijfmomenten en gesprekstijden kunnen per groep
verschillen. We zullen deze nieuwe werkwijze aan het eind van het
schooljaar evalueren.
U was gewend om eind februari het rapport te ontvangen, ook dit wordt
anders en hierover zult u nader worden geïnformeerd in een uitgebreide
brief.
"Op CBS De Spiegel werken we enthousiast samen: leerlingen, ouders en
team. We gaan uit van elkaars beste bedoelingen, luisteren naar elkaar en
geven elkaar feedback."
Vriendelijke groeten, Team CBS De Spiegel

Voor dit seizoen zitten in de AC;
Karin Brouwer;
Ik heb 3 kinderen op De Spiegel.
Hugo in groep 3a, Daphne in 5b en
Vera in groep 8a. Inmiddels is dit al
weer het derde jaar in de AC.
Sander Dieker;
Vader van Joep (groep 8A) en
Dorus (groep 4B). Getrouwd met
Rianneke. Voor het tweede jaar
betrokken bij de AC.
Chi van Gelder;
getrouwd met Marnix, onze
kinderen: Kay Groep 8A en Silke
groep 4B. Dit wordt mijn 3e jaar als
AC-lid
Mirjam & Bas Jansen;
Wij zijn de ouders van Thomas
(VO), Nathan in groep 8A, Yeftha in
groep 4A en Mathis in groep 1B. Dit
is ons eerste jaar als AC-lid.
Dana Kamphuis;
getrouwd met Ronald en moeder
van Anouk groep 5B en Stan groep
3B, ik ga nu mijn 3e jaar draaien als
AC-lid.
Stefan van Klooster;
Mijn kinderen zijn Phileine groep
4B en Jurrian, hij komt volgend jaar
voor eerst op school. Dit wordt
mijn eerste jaar als AC-lid.
Bas Lambers;
Mijn kinderen zijn Matijs in groep
6A en Selena in groep 1B, ik ben
jaren ingezet als Joker voor de AC
en zit dit jaar voor het eerst
officieel in de AC.
Bart Lip;
Voor het 2e jaar ben ik lid van de
AC en ben de penningmeester van
de AC. Je kan mij het snelst
bereiken op ac@cbsdespiegeldalfsen.nl en ik ben de vader van
Mirjam (groep 7), Tamar (groep 6),
Lisanne (groep 2) en David (die nog
niet naar school gaat).
Marieke Tijdink;
Dit is mijn 2e jaar als AC lid. Mijn
dochters zijn Thirza (groep 6a) en
Avelin (groep 3a)
Renate Pekkeriet &
Froucke Hoekstra
namens het schoolteam.

De Activiteitencommissie:
Wat doen wij en wie zijn wij?
Misschien heeft u er al wel eens van gehoord, de activiteitencommissie van
de Spiegel. Afgekort de AC. Wij zijn een stel ouders die het leuk vinden om
dingen te organiseren en leerkrachten te ondersteunen met activiteiten
voor school. In de commissie zitten ook altijd 2 leerkrachten. Mocht je
gevraagd worden voor de AC en je zegt ja, dan ben je minimaal 4 jaar AC
lid.
Bij het organiseren voor school kun je denken aan bijvoorbeeld de
sinterklaasintocht, de wandel3daagse, ramen lappen, de optocht tijdens
Koningsdag, diverse sporttoernooien, school schoonmaakavonden…maar
ook ondersteunen wij de leerkrachten met bijvoorbeeld koffie schenken
tijdens infoavonden, meebetalen aan schoolreisjes of een financiële
bijdrage voor de leerrijke hal.
Als AC lid ben je natuurlijk niet bij elke activiteit betrokken. We maken aan
het begin van het schoolseizoen een indeling zodat iedereen iets doet. We
vergaderen met de hele club 1x in de 3 maand. Mocht je net voor een
activiteit zitten, dan vergader je met die club mensen misschien wat vaker.
Heb je vragen dan kan je die aan ons persoonlijk stellen maar je kan ook
een mailtje sturen aan: ac@cbsdespiegel-dalfsen.nl.

