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Pepernoten bakken

2022

Agenda

Tot nu toe kwamen we zonder al te grote

Houd de Parro-app goed in de gaten zodat

problemen door de coronaperiode heen.

u geen berichten mist.

Deze week ging het plotseling heel snel. In

Ter overdenking

een week tijd zitten groep 1, groep 2 en
groep 3 in quarantaine en zijn er drie
leerkrachten positief getest.
Ook in de andere groepen zijn kinderen
niet aanwezig omdat ouders en broertjes
of zusjes positief getest hebben op
corona.
We moeten met elkaar deze periode door
zien te komen, maar lastig en vervelend is
het zeker. We willen u bedanken voor de
prettige samenwerking. Op deze manier
weten we goed hoeveel besmettingen er
op school zijn.
We hopen dat komende week steeds meer
kinderen naar school kunnen en dat we
voor de groepen voldoende leerkrachten
hebben om les te geven.

‘Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als
de berg Sion, die niet wankelt, maar
voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem
zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn
volk, van nu aan tot in eeuwigheid.’

24 januari t/m 4 februari:
Toetsperiode
Woensdag 2 februari:
Studiedag, alle kinderen vrij

(Psalm 125: 1-2)
We mogen het elkaar en onszelf
toezingen in dit nieuwe jaar. Wie op

Vrijdag 4 februari:
Nieuwsbrief 10 wordt
verzonden.

God vertrouwt, staat stevig. God zorgt
voor je. En als je uitkijkt naar God merk
je God om je heen. Je hebt een
adembenemend uitzicht op God.
Indrukwekkend is de macht van Gods
liefde en de grootheid van Gods
genade. Het geeft je een andere kijk op
jezelf: omringd ben je door God, veilig,
zo stevig als wat.
Bij alles wat onzeker is dit jaar, wat je

www.koepelschool.nl

Zondag 23 januari:
Gezin School Kerk
afsluitende themadienst

doet wankelen: vertrouw op God!

Vrijdag 18 februari:
1e rapport mee naar huis.
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Psalmenrooster

Ouderbijdrage

Week 4: Psalm 142: 1 NB

Half oktober heeft u van de ouderraad een brief

Week 5: Psalm 146: 3 OB

ontvangen over de ouderbijdrage. Met het geld
organiseert de school, met hulp van de ouderraad,

Het psalmenrooster is te downloaden

activiteiten zoals bijvoorbeeld het startfeest, het

op de schoolsite onder 'documenten'.

sinterklaasfeest, de kerstviering, de avondvierdaagse

Gezin School Kerkdienst

en het afscheid van groep 8.

Zondag 23 januari a.s. hopen we de jaarlijkse Gezin School

De hoogte voor de vrijwillige ouderbijdrage is

Kerkdienst te houden. Om het dit jaar toch door te kunnen

vastgesteld op €25,00 per kind. Om ouders met

laten gaan, hebben we ervoor gekozen alles online voor te

meerdere kinderen tegemoet te komen is er een

bereiden. Er zal een dienst vanuit de Bethelkerk zijn en

korting voor een tweede, derde of vierde kind. De

vanuit de Nieuwe Kerk. Beide diensten beginnen om 09.30

hoogte wordt dan per kind:

uur. We hopen zondag met elkaar een mooie afsluitende

€25,00 voor het eerste kind van een gezin op school.

dienst te hebben. Zowel ds. Beekman als ds. Verbaan

€22,50 voor het tweede kind op school.

hebben deze week verschillende groepen bezocht en met de

€20,00 voor het derde of vierde kind op school.

kinderen een gesprek gevoerd.

Het is vrijblijvend om hiervan gebruik te maken. U kunt
ook voor elk kind €25,- betalen.

Klik hier voor de Nieuwe Kerk
Klik hier voor de Bethelkerk

Helaas hebben veel ouders de ouderbijdrage nog niet
overgemaakt. Mocht u het bedrag nog niet
overgemaakt hebben, wilt u dat dan alsnog doen.
Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op rekeningnummer NL73 RABO 0358 3772 69 t.n.v. Koepelschool /
St. Hervormde Scholen De Drieslag onder vermelding
van de naam van uw kind(eren) + de groep(en) +
ouderbijdrage schooljaar 2021-2022.

IEP LVS
We hebben al een aantal keren in de nieuwsbrief informatie
gegeven over het IEP LVS. Ook tijdens een koffieochtend
hebben we aandacht aan de IEP-toetsen besteed. Komende
week start de toetsperiode. De groepen 3 t/m 8 krijgen i.p.v.
CITO-toetsen nu de IEP-toetsen.
We hebben op onze schoolsite een pagina gemaakt over de
IEP-toetsen. U kunt een filmpje kijken
waarin kort wordt uitgelegd hoe de
toetsen in elkaar zitten. Ook zijn er
informatiebrieven en leeswijzers te
downloaden.
Klik hier voor informatie van het IEP LVS.

www.koepelschool.nl

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 4 februari.
Ondertussen kunt u ons volgen via:
www.facebook.com/Koepelschool
www.twitter.com/kpsede
www.instagram.com/koepelschool
Met vriendelijke groet,
Team van de Koepelschool

