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Vorige week waren de luistergesprek-

ken. Fijn dat we de meeste ouders

gesproken hebben. We kijken terug op

goede gesprekken waarin we veel

informatie hebben gekregen. Dit vormt

een goede basis voor het hele

schooljaar. Dank voor uw vertrouwen en

openheid. We hopen dat deze

kennismaking er ook voor zorgt dat u

zich welkom voelt op het moment dat er

iets is! 

Vanuit onze visie zien wij ouders als

betrokken, samenwerkend en positief

kritisch waarbij ouders samen met ons

gaan voor een optimale ontwikkeling

van hun kind. Wij delen de verant-

woordelijkheid voor deze ontwikkeling.

Ieder vanuit zijn eigen deskundigheid.

Kennismaking
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Donderdag 29 september:
Studiedag, alle kinderen vrij

Ter overdenking
Agenda

Woensdag 21 september:
Gebedsgroep op de AM van
8.30 tot 9.15 uur.

Vrijdag 30 september:
Nieuwsbrief 4 wordt
verzonden.

De meteorologische herfst is inmiddels
begonnen en we merken dat o.a. aan de
zon die later opkomt en eerder
ondergaat. 

Over de verschillende seizoenen staat
niet veel in de Bijbel. Maar dat er
verschillende seizoenen bestaan, wordt
al in het verhaal over de schepping
verteld (Genesis 1:14). Aan Noach vertelt
God dat de verschillende seizoenen hun
eigen functie hebben: de tijd om te
zaaien, te oogsten enz. (Genesis 8:22). 

In de Bijbel lezen we dat God de
seizoenen aan mensen heeft gegeven
om op aarde te kunnen leven. De
verschillende jaargetijden zijn een
zegening van God (Deuteronomium
33:14). De dichter van Psalm 74 zingt
over God die de verschillende seizoenen
gemaakt heeft:

‘U hebt de grenzen van de aarde
bepaald, zomer en winter – u hebt ze
gevormd.’ (Psalm 74:17)
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Lege batterijen horen niet in de prullenbak, dat weet

inmiddels bijna iedereen. Er zitten stoffen in batterijen die

schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. En bovendien: in

elke lege batterij zit nog een dikke plus. Van de

teruggewonnen metalen worden allerlei nieuwe producten

gemaakt: van een brilmontuur tot een fiets en van een

armband tot een dakgoot. 

Wist u dat u op beide locaties uw huishoudelijke batterijen

kunt inleveren? De inzameltonnen staan in de hal bij de

voordeuren.  Met elke lege batterij spaart de school voor

mooie producten. Goed voor het milieu en de school!
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Lege batterijen? Lever ze in!

Psalmenrooster
Week 38: Psalm     8: 1 OB

Week 39: Psalm 147: 3 NB

Het psalmenrooster is ook te downloaden op de schoolsite

onder 'documenten'.

Regelingen voor kinderen

Week van de opvoeding
Van maandag 3 t/m zondag 9 oktober 2022 is het de ‘Week

van de Opvoeding’ . Het thema van dit jaar is: ‘Samen

delen, samen weten...’, want opvoeden doe je nooit alleen!

Door kennis en ervaring te delen komen we dichter bij

elkaar. In deze week (en ook in de week ervoor en erna!)

worden er op verschillende locaties in de Gemeente Ede

voor kinderen, ouders en belangstellenden allerlei leuke

en leerzame activiteiten georganiseerd rondom dit

onderwerp. Kijk voor het programma op 

https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten.

Meedoen is gratis!

Diplomazwemmen; een bedrag van € 450 om

zwemdiploma A te halen

Meer Kinderen Meedoen; een tegemoetkoming van €

200 om te kunnen sporten of een cultuur- of recreatie-

activiteit te doen via onze webshop op

www.ededoetmee.nl 

Kindpakket; voor kinderen op de basisschool een

bedrag van € 125 en voor kinderen op het voortgezet

onderwijs een bedrag van € 175 per jaar

Schoolgaan; een gerecyclede fiets en een nieuwe

laptop voor kinderen die voor het eerst naar het

voortgezet onderwijs gaan

De Gemeente Ede heeft voor inwoners met een laag

inkomen en hun kinderen een aantal aanvullende

inkomensregelingen. 

Voor kinderen hebben wij de volgende specifieke

regelingen:

Over de regeling Schoolgaan

Speciaal voor leerlingen uit groep 8 is er de regeling

Schoolgaan. Ouders met een laag inkomen kunnen voor

hun kinderen die voor het eerst naar het voortgezet

onderwijs gaan, een gerecyclede fiets en een laptop

aanvragen. De laptop wordt via de middelbare school

verstrekt.

Wie kunnen deze regelingen aanvragen?

Een echtpaar komt voor onze regelingen in aanmerking als

hun inkomen lager is dan € 1.944 en als zij een beperkt

vermogen hebben; voor een alleenstaande ouder is het

maximale inkomensbedrag € 1.361 (en ook beperkt

vermogen).

Meer informatie kunt u lezen in de bijlage bij deze

nieuwsbrief.

Juf Erika met zwangerschapsverlof
Juf Erika gaat na deze week met zwangerschapsverlof. Ze

stond de afgelopen weken niet voor de klas maar ze deed

allerlei ondersteunende taken voor haar collega's. In

februari hoopt ze weer op school aanwezig te zijn. We

wensen juf Erika een heel goed verlof toe en we hopen

met haar dat haar baby gezond ter wereld gaat komen!

https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten
http://www.ededoetmee.nl/
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Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 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

http://www.facebook.com/Koepelschool
http://www.twitter.com/kpsede
http://www.twitter.com/kpsede
http://www.instagram.com/koepelschool

