Laat maar zien wie je bent!
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Agenda

Bijbelrooster:
Thema: Wat heb je nodig?
Matteüs 6: 25-34, 7: 24-27 en 8: 5-13
Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld aan de vogels in de
lucht en de bloemen op het veld. Ze maken zich geen zorgen, God zorgt
voor hen. In het tweede verhaal van deze week vertelt Jezus: Als je luistert
naar mijn woorden, lijk je op een man die zijn huis bouwt op een rots. In
het derde verhaal (Middenbouw) komt een legerhoofdman naar Jezus. Hij
heeft hem nodig om zijn zieke knecht te genezen.

januari
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

Dringend gezocht: Pleinwachtouders groep 3 t/m 6
Het continurooster gaat gewoon door. Dit kunnen we echter niet alleen,
daar hebben we uw hulp heel hard bij nodig. Voor het succesvol blijven
houden van dit continurooster is het noodzakelijk dat de leerkrachten
ondersteund worden bij het toezicht houden tijdens het eten in de klas en
het spelen op het plein in de middagpauze.
Wij willen dan ook als school aan u vragen zich op te geven voor het
houden van toezicht tijdens de middagpauze. We denken hierbij niet alleen
aan u als ouder(s), maar bijvoorbeeld ook opa’s en oma’s zouden dit heel
goed kunnen doen.
Pleinwachten houden toezicht op het plein. Er zijn 2 speeltijden, zie
hiervoor onderstaand schema. De leerkrachten hebben op dat moment
middagpauze.
Er zijn altijd 2 pleinwachtouders op het plein. De pleinwachtouders zorgen
ervoor dat het spelen goed verloopt. Van de pleinwacht wordt verwacht
dat zij een actieve rol in nemen. Zij zijn het aanspreekpunt voor de
kinderen als zich een vraag of calamiteit voordoet. De regels die in de
kleine pauze gelden, gelden ook in de grote pauze. De kinderen zijn hiervan
goed op de hoogte.
Wanneer en hoeveel toezicht bij continurooster

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

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

Buitenspeeltijden
groepen 5 en 6
(pleinwacht)
Buitensspeeltijden
groepen 3 en 4
(pleinwacht)
Ouders

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

12.00-12.20

12.00-12.20

12.0012.20

12.00-12.20

12.00-12.20
+ groep 4

12.20-12.40

12.20-12.40

2

2

12.20-12.40

2

2

2

Het goed laten verlopen van dit continurooster is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
U kunt zelf aangeven wanneer u wilt helpen. U kunt er ook voor kiezen om
u beschikbaar te stellen voor één speeltijd van 20 minuten. Alle hulp is
welkom! U kunt zich aanmelden voor pleinwacht door te mailen
naar tso@cbsdespiegel-dalfsen.nl

ANWB Streetwise:
Op woensdagochtend 5 februari en woensdagochtend 12 februari is ANWB
Streetwise weer bij ons op school. Streetwise is een praktisch, maar ook
leuk en leerzaam verkeersprogramma dat aansprekend is voor alle
leerlingen in het basisonderwijs.
Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en
ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Professionele instructeurs komen
deze ochtend naar onze school en geven verkeerstrainingen op maat. Met
speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s,
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours
wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
Lesmodules:
Groepen 1 en 2: Toet Toet in de gymzaal op school
Groepen 3 en 4: Blik en Klik in de Trefkoele
Groepen 5 en 6: Hallo auto in de van Ittersumstraat
Groepen 7 en 8: Trapvaardig op het schoolplein van de buitenspiegel
De kinderen van groep 7 en 8 moeten deze ochtend op de fiets naar school
komen.
5 februari groep 7a, 7b en 8b op de fiets naar school
12 februari groep 8a op de fiets naar school

Voorleeskampioen Noortje is door!
Noortje van Westreenen uit groep 8b is door naar de volgende ronde van
de Nationale Voorleeswedstrijd. In de Trefkoele won Noortje de 1e ronde
van de kampioenen van de verschillende basisscholen uit Nieuwleusen en
Dalfsen. Voor de kerst had Noortje de wedstrijd van alle voorlees
kampioenen uit groep 7, 7/8b en 8a gewonnen. Alle leeskampioenen uit
groep 7 en 8 van de basisscholen uit de gemeente Dalfsen mochten
woensdag hun gekozen fragment uit een boek voorlezen. De jury lette op
of het gekozen fragment en of er mooi op toon werd voorgelezen.
Na afloop kregen alle deelnemers te horen wat er goed ging tijdens het
voorlezen van hun fragment. Noortje werd verteld dat ze de jury heel mooi
meenam in het verhaal. Ze konden zich helemaal inleven in het fragment
van Lizzy op dat koude, ouderwetse toilet zonder wc-papier in een
boerderij waar ze niet wilde zijn. Yuk!
Nu Noortje heeft gewonnen mag ze op 11 maart naar de volgende ronde in
Ommen. Dan probeert ze weer te winnen zodat ze naar de provinciale
ronde mag. Wij wensen haar heel veel succes en dan zijn we er weer bij
met dat prachtige spandoek gemaakt door de meiden uit de klas.

Bedankje Max Bakhuis
Zoals u misschien wel eens gezien hebt maak ik gebruik van de laadpaal die
op de parkeerplaats bij de kerk staat. Woensdagmiddag koppelde ik de
kabel los, stak de kaart in mijn kaarthouder en ontdekte ik dat één van mijn
kaarten miste. Niet zo maar een kaart, maar mijn creditcard. Op zo'n
moment krijg je het behoorlijk warm.
Ik keek nog rond of de card misschien op straat lag, en vervolgens zag ik
dat de creditcard achter de ruitenwisser geplaatst was door een hele
eerlijke vinder. Ik wil die persoon ontzettend bedanken, ik weet niet wie
het is want er stond geen naam bij.
Zoiets geeft je wel weer minimaal 10 jaar extra vertrouwen in de mensheid

