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Swim2play in zwembad de Peppel

Pepernoten bakken
Actueel

Ter overdenking

Op school zijn de coronamaatregelen

Als er muren

Agenda

zover versoepeld dat we eigenlijk weer
'gewoon' les kunnen geven. Het advies

Als er muren voor ons staan,

aan leraren en leerlingen van groep 6, 7

doe ons dan de gaten zien

en 8 om twee keer per week preventief

waar het licht doorheen valt,

een zelftest te doen, is inmiddels ook

waardoorheen we verder kunnen

vervallen.

kijken.

De basismaatregelen blijven nog wel
geldig:

Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.

Terwijl corona nu minder aandacht vraagt, Als de mist ons overvalt,
worden we allemaal geconfronteerd met

doe ons dan de kansen zien

de oorlog in Oekraïne. Het zorgt bij

om stil te staan, stilte te voelen

kinderen en volwassenen voor onrust,

waarin we bij U kunnen komen.

onzekerheid en angst.

Psalmenrooster
Week 12: Psalm 116:1 OB
Week 13: Psalm 91:1 NB

www.koepelschool.nl

En God, misschien,
als we moed hebben,
help ons dan ze ook te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen.
Amen
Harmke Heuver
Uit: U die voor mij uitgaat

Woensdag 23 maart:
Gebedsgroep op de AM van
8.30 tot 9.15 uur.
Maandag 28 maart:
Koffieochtend op de NMB.
Deze ochtend willen we met
u praten over het nieuwe
rapport en de nieuwe IEPtoetsen. We beginnen de
ochtend om 8.35 uur.
Vrijdag 1 april:
Nieuwsbrief 13 wordt
verzonden.
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Personeel

Biedt u een warm en welkom thuis?

Op 10 maart is er bij juf Carina en haar gezin een dochter en

Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun

zusje geboren. Zij hebben haar de naam Anna gegeven. We

gezinnen. We zetten ons elke dag in om hen een warm

feliciteren juf Carina, haar man Ton en hun kinderen Julia en

en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd

Lucas met de geboorte van Anna en we wensen hen Gods

vanuit de christelijke levensovertuiging. Er zijn helaas

zegen toe.

nog veel kinderen op zoek naar warm thuis. De vraag
naar enthousiaste christelijke pleegouders die hun hart
en huis willen openstellen groeit.
Heeft u interesse in pleegzorg? Kom binnenkort
vrijblijvend naar de informatieavond bij u in de buurt!
Datum: maandag 28 maart 2022
Plaats: CHE, Oude Kerkweg 100, Ede
Tijd: 19.30 – 21.45 uur
Tijdens deze interactieve informatieavond kunt u
kennis maken met pleegzorg bij Timon.
Aanmelden of meer informatie via: deeljethuis.nl.

Aanmelding nieuwe leerlingen
We willen u vragen om, als uw zoon of dochter in de periode
t/m mei 2023 4 jaar wordt, uw kind zo snel mogelijk in te
schrijven. Een goede richtlijn is om de aanmelding rond te
hebben rond de 3e verjaardag. Broertjes en zusjes kunt u
ook inschrijven. Als u een mail naar
directie@koepelschool.nl stuurt dan krijgt u een
inschrijfformulier.
Voor mensen die onze school nog niet kennen, maken we
graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Op
onze website leest u hoe dit gaat:
www.koepelschool.nl/kennismaken

Schoolpleinen en schoolgebouwen
Deze maand hebben we ons eerste gesprek met de
binnenhuisarchitect die ons bij de renovatie van de Anton
Mauvestraat gaat begeleiden. Vorige week zijn we als
kinderopvang en school en bij elkaar geweest om te kijken
hoe we de ruimtes zo goed mogelijk in kunnen delen.
Verder zal op de Anton Mauvestraat binnenkort een eerste
stap gemaakt worden in het verder vergroenen van het
schoolplein. De wilgentunnel zal worden hersteld en er
zullen extra struiken en hagen aangeplant worden. Later in
het jaar willen we verder gaan met de schoolpleinen, maar
dan moet eerst de renovatie op de AM en de inhuizing van
De Schakel op de NMB gerealiseerd zijn.
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Van de ouderraad
Paascommissie
Voor de paascommissie hebben wij nog ouders nodig!
Bij het organiseren van de paaslunch zoeken we nog
hulp bij:
het begeleiden van de lunch op donderdag 14 april
op locatie NMB, 11.20 - 13.00 uur.
het aannemen van de etenswaren die leerlingen
meenemen, 8.20- 8.30 uur.
Wie kan helpen? Dan graag een mailtje naar de
ouderraad, of spreek mij (Johanna) even aan.

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 april.
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

