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Deze week zijn we als team weer

begonnen met de voorbereidingen voor

het nieuwe schooljaar. Gisteren hebben

we onze startvergadering gehouden. Wij

hebben weer zin om te beginnen en

kijken uit naar maandag 22 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). 

We hebben gelukkig geen berichten

gekregen van nare dingen die er

gebeurd zijn met ouders, kinderen of

collega’s van de Koepelschool. We hopen

dat we zo maandag mogen starten.

Weer op school
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Maandag 22 augustus:
Eerste schooldag, we
beginnen om 8.30 uur.

Ter overdenking

Agenda

Maandag 22 augustus:
Gezamenlijke jaaropening
op de AM van 14.00 tot
14.15 uur. Van harte
welkom!

Woensdag 24 augustus:
Gebedsgroep op de AM van
8.30 tot 9.15 uur.

Vrijdag 2 september:
Startfeest van 16.30 tot
19.00 uur.
Nieuwsbrief 2 wordt
verzonden.

Tijdens onze jaaropening hebben we als

team het lied 'Gebed voor de werkdag'

met elkaar gezongen waarin we bidden

dat ons werk met en voor de kinderen

tot zegen mag zijn:

GEBED VOOR DE WERKDAG
Laat al mijn werk gezegend zijn

en geef mijn arbeid zin.

Laat in mijn huis uw vrede zijn

en zegen mijn gezin.

Geef mij vandaag de rust en kracht

voor elke taak die op mij wacht.

Dat ik mij niet voor niets vermoei;

breng alles wat ik doe tot bloei.

 

Laat al mijn werk tot zegen zijn

voor mensen om mij heen.

Laat in mijn hart uw vrede zijn

en werk zelf door mij heen.

Maak mij als zout dat smaak verspreidt.

Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,

tot ieder woord en elke daad

mijn Vaders liefde tastbaar maakt.

 

Laat al mijn werk geheiligd zijn,

een dienst tot eer van U.

Laat mij oprecht, integer zijn;

een spiegelbeeld van U.

Werk door uw Geest met kracht in mij,

tot uw karakter groeit in mij.

Voltooi het werk dat U begon,

tot aan de dag dat Christus komt.

Op de NMB zitten alle groepen nu rond de hal van de school.
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Vanaf vandaag kunt u uw privacy voorkeuren met

betrekking tot foto’s en dergelijke door te geven via

Parro. Als u nog vragen heeft over Parro, of u krijgt de

app niet aan de gang, dan horen we graag van u.

Komend jaar gebruiken we Parro voor berichten, foto’s,

gespreksplanner, ziekmeldingen en de privacy

voorkeuren.
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AVG in Parro instellen

Psalmenrooster
Week 34: Psalm     2: 7 OB

Week 35: Psalm 146: 1 NB

Het psalmenrooster is ook te downloaden op de schoolsite

onder 'documenten'.

Ouders kunnen via Parro ziekmeldingen of (tand)arts

bezoeken ook direct doorgeven. Dit wordt dan automatisch

in de administratie verwerkt en is voor de leerkrachten 's

ochtends zichtbaar. Aanvragen van (bijzonder) verlof gaat

via het aanmeldformulier op onze site.

Vanuit leerplichtzaken is school verplicht bij regelmatig

verzuim of te laat komen om dit te melden.

Vanzelfsprekend heeft u voordat wij melden bij leerplicht

eerst een gesprek met school.

Ziekmelding via Parro doorgeven

Aanmelden nieuwe leerlingen
Heeft u thuis nog jongere broertjes en/of zusjes die u nog

niet aangemeld heeft? Wij ontvangen graag een

aanmelding van kinderen rond hun 3e verjaardag. Zo

kunnen we vooruit plannen hoeveel kinderen er op school

komen. U kunt voor een inschrijfformulier mailen naar

directie@koepelschool.nl

Weet u nog kinderen uit de buurt die naar de Koepelschool

willen komen en zich nog niet aangemeld hebben?

Vertelt u de ouders dan gerust dat ze van harte uitgenodigd

zijn voor een kennismakingsgesprek. Ze kunnen

telefonisch of per mail contact opnemen met Alexander

Wieringa.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Kijkje in de klas
U bent natuurlijk erg benieuwd waar uw zoon of

dochter in de klas zit. Daarom hebben we op dinsdag en

donderdag (van 14.30 uur t/m 14.45 uur) en woensdag (van

12.15 uur t/m 12.30 uur) een inloopmoment. Dan kunt u op

uw gemak een kijkje nemen in de klas van uw zoon of

dochter. Welkom!

Gymtijden

De gymtijden zijn als volgt:

Maandagochtend:           groep 6 en groep 8a

Donderdag de hele dag: de groepen 5, 7 en 8b

Vrijdagmorgen:                groep 3 en groep 4

Bij het gymmen zijn gymkleding en gymschoenen

verplicht.

Tijden en afspraken op de NMB

Vanaf dit jaar zit ook De Schakel bij ons in het gebouw.

Voor de vakantie hebben we met elkaar afspraken over

tijden gemaakt. We delen deze hieronder met u:

Kinderen mogen vanaf 8.15 uur naar binnen. De

leerkrachten zijn dan in hun lokaal.

De pauzetijden zijn van 10.00 tot 10.15 uur en van 12.00

tot 12.30 uur (12.00 tot 12.15 uur eten in de klas met de

leerkracht en van 12.15 tot 12.30 uur buiten spelen). De

eindtijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

om 14.30 uur en op woensdag om 12.30 uur.

Alle kinderen van de Koepelschool zetten hun fiets op het

achterplein. De kinderen van De Schakel zetten hun fiets

op het voorplein.

We willen nog een aantal praktische zaken bij u onder de

aandacht brengen:

Een mobiele telefoon wordt niet gebruikt voor de les, maar

meestal wordt die op school gebruikt voor het contact met

ouders. In de klas en op het schoolplein heeft hij geen

functie. De kinderen gebruiken hun telefoon dus niet in

school en op het schoolplein. Wil je na schooltijd bellen

met je ouders, blijf dan iets langer in de klas zodat je daar

kunt bellen.

Een pet staat leuk en stoer maar in de klas draag je geen

pet en trek je niet de capuchon van je hoodie over je

hoofd.

Het is waarschijnlijk nog een paar weken warm weer. We

snappen dat daar luchtige kleding bij hoort. Bedenk wat je

aantrekt naar school. Als je naar het strand gaat, trek je

andere kleding aan dan als je zondags naar de kerk gaat.

Zo is op school ook niet alle kleding gepast. Wilt u/wil jij

daar rekening mee houden?

Praktische zaken op de NMB

https://www.bsdeboomgaard-lent.nl/praktische-informatie/verlof-en-verzuim/
mailto:directie@koepelschool.nl
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Jaaropening met alle kinderen op de AM
Komende maandag willen we om 14.00 tot 14.15 uur met

alle leerlingen van de school het jaar openen op de Anton

Mauvestraat. U bent van harte welkom om hierbij

aanwezig te zijn. 

De leerlingen van groep 5 en 6 gaan lopend naar de AM en

daarna ook weer lopend terug naar de NMB. Als het

gemakkelijker voor u is dat uw kinderen op de AM blijven,

dan mogen ze met u mee naar huis gaan. Wilt u dit dan

wel  via een Parro-berichtje doorgeven aan de leerkracht.

De leerlingen van groep 7 en 8 gaan met de fiets. Zij

mogen na afloop naar huis fietsen of ze gaan met de

leerkracht mee terug naar de NMB. Wilt u zorgen dat uw

kind uit groep 7 en 8 zijn/haar fiets maandag mee naar

school neemt?

We zijn op tijd terug op de NMB voor leerlingen die

opgehaald worden door de BSO.

Hoofdluis
In de Parro agenda staat na elke vakantie 'Luizencontrole'.

Het afgelopen jaar hebben we regelmatig een oproep

gedaan voor ouders die willen helpen bij het controleren

op hoofdluis. Te weinig ouders geven zich dan op. 

We verzoeken u daarom zelf regelmatig uw kind(eren) op

hoofdluis te controleren en zo nodig te behandelen. Aan

het einde van een vakantie of de eerste week na een

vakantie elke dag uw kind controleren, kan ervoor zorgen

dat de school hoofdluisvrij blijft.

Mocht u thuis bij het controleren hoofdluis ontdekken,

geef het dan door aan de leerkracht. We kunnen dan de

ouders van een locatie ook waarschuwen.

Dringend pleinwachten gevraagd
De leerkrachten zijn van 8.30 tot 14.30 uur met uw

kinderen aan het werk. In die tijd moeten ze een moment

pauze hebben. We zoeken daarom ouders die een kwartier

pleinwacht willen lopen. Op beide locaties gaat het op

maandag, dinsdag en donderdag  (en op vrijdag voor de

bovenbouw) om 2 ouders die dan van 12.15 tot 12.30 uur
pleinwacht lopen. Het zou fijn zijn als alle ouders mee

zouden draaien, ook bij 1x in de maand pleinwacht lopen

zijn we al geholpen. 

We zoeken nog ouders voor de volgende dagen:

AM    – maandag, vooral dinsdag en ook donderdag

NMB – maandag, donderdag en vrijdag

Voor vragen en aanmelden, Lisette van Beek

andre.vanbeek@tele2.nl

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 september.

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

Van de ouderraad

Ouders mogen op onderstaande dagen van 08.15 tot 

 08.30 uur met hun kinderen mee de klas in lopen:

Groep 1/2A op maandag en donderdag

Groep 1/2B op dinsdag en vrijdag

Groep 3 op maandag en donderdag

Groep 4 op donderdag

Een paar jaar geleden hebben we met buurtbewoners en

een verkeersdeskundige van de gemeente Ede een plan

bedacht om de verkeersveiligheid in de Anton Mauvestraat

te verbeteren. Leest u de informatie in de bijlage goed

door zodat het op straat veilig blijft voor de kinderen! 

De komende weken zullen we weer regelmatig op de

Anton Mauvestraat aanwezig zijn om u te helpen waar het

nog beter kan.

Inloopmoment en parkeren op de AM
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