Anton Mauvestraat
Nieuwe Maanderbuurtweg
Oranjelaan

Agenda
Maandag 30 augustus
Hele eerste week
Hoofdluiscontrole
Vrijdag 10 september
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Eerste schooldag begint om 8.30 uur.
Momenten om een kijkje in de klas te nemen, vul daarvoor het aanmeldformulier in.
Controleert u dit weekend zelf uw kinderen op hoofdluis.
2e Nieuwsbrief wordt verzonden.
Startfeest gaat helaas niet door.

Deze week zijn we als team weer begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
Vandaag hebben we onze startvergadering gehouden. Wij hebben weer zin om te beginnen en kijken uit naar
maandag 30 augustus als alle kinderen weer naar school komen. We hopen ook dit jaar weer op een goede
samenwerking met u als ouder(s)/verzorger(s). Oudergesprekken na schooltijd zijn weer mogelijk op school, dus
als u vragen heeft of iets wilt bespreken, dan kunt u via Parro een afspraak maken met de leerkracht. We hopen
dat we dit niet hoeven terug te draaien. Als team spreken we de wens uit om samen met de kinderen en u een zo
normaal mogelijk jaar te kunnen draaien.
Ter overdenking
Tijdens de startvergadering hebben we het gehad over de vele crisissen die op dit moment spelen. De crisis in
Afghanistan, de klimaatcrisis, de lange tijd dat het duurt voor het vormen van een kabinet, de polarisatie in de
samenleving. Het lijkt overal chaos te zijn. Soms kun je daarover piekeren en je zorgen maken. Toch mogen we er
op vertrouwen dat God alles in zijn hand heeft. Op verschillende plaatsen in de Bijbel kun je lezen dat je je geen
zorgen moet maken.
Corrie ten Boom heeft verschillende uitspraken gedaan over piekeren en vertrouwen. Een mooie uitspraak van
haar is: ‘Er is geen paniek in de hemel! God heeft geen problemen, alleen plannen.’ Zij zegt dat nadat zij in haar
leven gemerkt heeft dat God te vertrouwen is. Laten we in dat vertrouwen het nieuwe schooljaar beginnen.
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft
genoeg aan zijn eigen last. Mattheüs 6: 34
Psalmen voor de komende weken
Week 35: Psalm 9:1 NB
Week 36: Psalm 25:2 OB
Lief en leed
Voor zover wij weten zijn er over ouders en leerlingen geen verontrustende berichten binnen gekomen tijdens de
vakantie. Ook bij het personeel zijn gelukkig geen vervelende zaken gebeurd, zodat we het jaar kunnen starten
zoals we vooraf hadden gedacht.
Corona, mogelijkheden en onmogelijkheden
Helaas is het coronaprotocol en de beslisboom nog nauwelijks veranderd en moeten we het startfeest van vrijdag
10 september cancelen. Ook kunnen we ouders niet in school laten voor het halen en brengen van de kinderen.
Maar we willen u toch graag zien en spreken. De eerste schoolweek bent u op sommige momenten voor en na
schooltijd met uw kind welkom om in de klas te kijken en kennis te maken met de leerkracht. Graag 1 volwassene
per kind, en houd rekening met de 1,5 meter. Verder niet meer dan 4 ouders tegelijk in de klas. Om het veilig te
houden vragen we u om het aanmeldformulier in te vullen. Hieronder de link naar het aanmeldformulier:
https://vhsede-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/awieringa_vhsede_nl/EcDM0qOvyNBAsS1ogmGHusBCCaXvrsdQkJoS_aI6nt4MA?e=Hc0NQh
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Luizencontrole
In de agenda staat voor volgende week dat er luizencontrole is. Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen
met luizen pluizen. We denken aan 10 ouders voor beide locaties. We hopen op uw medewerking. U kunt zich
opgeven bij de leerkrachten.
Voor nu willen we u vragen om dit weekend uw kind(eren) zelf goed te controleren en zonodig te behandelen.
Geeft u ook aan ons door als uw kind(eren) hoofdluis hebben? We kunnen dan de andere ouders ook
waarschuwen om extra goed te controleren.
Privacy voorkeuren registreren in Parro
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. U kunt uw voorkeuren
gemakkelijk aangeven door de volgende stappen te doorlopen:
1. Ga in Parro naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Vreedzame School
Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan
een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. In de bijlage kunt u de eerste
nieuwsbrief lezen. Met de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van wat uw kind heeft geleerd en wat uw kind gaat
leren door middel van het programma De Vreedzame School. Het eerste project van Jeelo gaat ook over ‘Omgaan
met elkaar’. De leerkrachten zullen beide methoden gebruiken bij de lessen.
Kalenders
Vorig jaar heeft u van de gebedgroep een kalender gekregen met daarin elke dag een
Bijbelverhaal. De volgende kalenders zijn beschikbaar:
HET BEGIN, voor kinderen van ca. 4 t/m 8 jaar (voorleeskalender; geschikt voor gebruik in
gezinsverband).
KIJK, voor kinderen van ca. 9 jaar (korte leesstukjes met puzzeltjes en vragen; in het
bijzonder geschikt voor persoonlijk gebruik).
OP WEG, voor kinderen vanaf ca. 10 jaar (opzet van een Bijbels dagboekje; geschikt voor
gebruik in gezinsverband).
Mocht u daarin interesse hebben, dan kunt die bestellen via http://interkerk.info/bestellen/index.htm
Nieuws van de AM
Voor de zomervakantie hebben we aandacht bested aan het verkeer op de Anton Mauvestraat. Dit werkte
uitstekend. Ook dit jaar gaan we het zo weer organiseren. Hieronder de informatie die we u een paar maanden
geleden ook gestuurd hebben.
Met uw hulp kunnen we ook dit jaar het gebied rondom de school weer veilig maken voor onze kinderen, ouders
en buurtbewoners. Neem uw verantwoordelijkheid. Wij zien veel betrokkenheid en met de onderstaande tips
houden we het samen veilig en de school bereikbaar voor iedereen.
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1. Houd de stoep (en opritten) vrij
We zien dat nu veel auto’s nog op de stoep parkeren. Dit geeft ruimte aan andere auto’s, maar is juist heel
gevaarlijk voor iedereen die gedwongen wordt de rijbaan op te gaan. Houdt de stoep vrij voor
kinderen/buggy’s/ouders en ouderen, zodat ze veilig over de stoep kunnen en niet via de weg moeten. Het is zelfs
verboden om (half) op de stoep te parkeren. Ook opritten blokkeren geeft hinder en overlast. Op de stoep en
voor opritten parkeren kan een boete van €100,- opleveren. Niet voor niets. De gele wegmarkeringen geven
duidelijk aan waar u wel of niet mag parkeren of stilstaan.
2. Parkeer niet dichtbij een kruising of zijweg
U belemmert het uitzicht voor andere weggebruikers. Wist u dat het verboden is om dichter dan 5 meter bij een
kruispunt/zijweg te parkeren? Ook hier staat een forse boete op van €100,-.
3. Geef fietsers en wandelaars voorrang rondom het speeltuintje (oranje gekleurde weg op het kaartje)
De weg is te smal om in te parkeren. Het is dus niet bedoeling dat u de kinderen op het schoolplein brengt, ze
moeten dan zelf naar school lopen. U kunt deze weg gebruiken als Kiss & Ride. Dat betekent dat u mag stoppen
op de weg, kinderen uit/in laat stappen en weer doorrijden.
4. Zelf de kinderen naar het schoolplein brengen?
Kom op de fiets, lopend of met de step. Dit doen veel ouders al met veel plezier. Hoort u daar ook al bij?
5. Kunt u echt niet op de fiets komen?
Parkeren kan wel veilig in het gebied op de groene lijn op de kaart:
- de Anton Mauvestraat aan de kant van de appartementen
- de Diedenweg (achterzijde van de school)
- op de Alexander Verhuellstraat (niet op woensdag- en vrijdagmiddag)
Parkeer de auto veilig, zelfs al is het voor een paar minuten. Een stukje extra lopen kan daarbij horen, dat doen
we graag voor elkaar. Er komt binnenkort met regelmaat handhaving en een boete zou zonde zijn.

Samen maken we de buurt verkeersveilig. We rekenen op u.
Wilt u deze nieuwsbrief ook doorsturen naar de personen die uw kinderen brengen en/of ophalen (opa, oma,
BSO)? De eerste week van het schooljaar zullen we weer regelmatig op straat aanwezig zijn om u te helpen.
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Nieuws van de NMB

Fietsen plaatsen
De leerlingen van de groepen 5 en 6 plaatsen hun fietsen op het achterplein.
De leerlingen van de groepen 7a, 7b en 8 plaatsen hun fietsen op het voorplein.
Gymlessen
De gymlessen voor de groepen 5 t/m 8 worden op dinsdag gegeven. Wilt u dan zorgen dat de kinderen
gymkleding en gymschoenen bij zich hebben.
Mobiele telefoontjes
Mobiele telefoontjes worden niet gebruikt in de school of op het schoolplein. Wij geven twee keer een
waarschuwing en bij de de derde keer blijft uw kind een pauze binnen.
Verjaardagen
In de groepen 4 t/m 8 gaan vanaf dit schooljaar de leerlingen niet langer de klassen rond gaan tijdens hun
verjaardag. Elke keer kost het weer veel tijd en het stoort de leerkrachten en de leerlingen van de andere groepen
ook vaak.
Nieuws van de ouderraad
Helaas gaat het startfeest op vrijdag 10 september niet door. We hebben dit besluit in overleg met school
genomen en vinden dit heel erg jammer. We zouden jullie graag allemaal zien en spreken op het plein, met
gezamenlijk eten en gezelligheid. Door de maatregelen die nog steeds gelden, is het alleen niet mogelijk om op
een verantwoorde manier met alle ouders en kinderen op het plein te zijn. We houden de ontwikkelingen in de
gaten en hopen dat er in de loop van het jaar weer feestelijkheden op school gevierd kunnen worden mét jullie
erbij.
We starten dit schooljaar met enkele nieuwe ouderraadsleden en daar zijn we heel blij mee! De nieuwe leden
zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan jullie voorstellen.
Verder is jullie hulp met het organiseren van activiteiten ieder jaar onmisbaar voor ons. Over een tijdje ontvangen
jullie een inschrijflijst waarin je kunt aangeven wat je leuk vindt om dit jaar te doen. Maak hier gebruik van,
omdat je een extra inkijkje in school krijgt, leuke contacten met andere ouders hebt en heel veel dankbare
gezichtjes ziet.
Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 september. Ondertussen kunt u ons volgen via:
www.facebook.com/Koepelschool

Met vriendelijke groet,
Het team van de Koepelschool

www.twitter.com/kpsede
www.instagram.com/koepelschool
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