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Is de uitslag van de zelftest positief?

Dan blijft uw kind thuis.

Is de uitslag van de zelftest negatief?

Dan kan uw kind naar buiten. 

We merken dat er veel kinderen ziek

zijn, ook door corona. In sommige

groepen zijn soms wel 5 à 6 leerlingen

tegelijk ziek.  

Testen kunt u krijgen door een mailtje te

sturen naar directie@koepelschool.nl

met daarin de groep en de naam van uw

kind(eren). Preventief testen (bijv. 2x per

week testen) is niet nodig. U test alleen

bij klachten.

De landelijke regels zijn dat leerlingen

met neusverkoudheid of andere

coronaklachten een zelftest doen. 

Met een negatieve zelftest mag een

leerling met klachten naar school. De

volgende dag doet u nog een zelftest.

Tenslotte voor iedereen die ziek is: van

harte beterschap!

Herfst en ziekten
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19 t/m 21 oktober:
Schoolkamp groep 8

Ter overdenking
Agenda

Woensdag 5 oktober:
Gebedsgroep op de NMB
van 8.30 tot 9.15 uur.

24 t/m 28 oktober:
Herfstvakantie

Wanneer je niet meer vechten kunt,

Wanneer het leven zwaar lijkt om te

dragen.

Wanneer je staat op 't dode punt,

Wanneer je vleugels lijken lamgeslagen,

Wanneer je uitgeschakeld wordt,

Wanneer je staan moet langs de kant van 't

leven,

Wanneer je niets hebt dan tekort,

Zodat je ook niets hebt om weg te geven,

Wanneer je je zó eenzaam voelt

Dat zelfs de liefste je niet kan bereiken,

Wanneer Gods zee je overspoelt

Omdat je bent als eiland zonder dijken,

Wanneer je vuur is uitgeblust,

Dan is er slecht van één kant hulp te

wachten:

Wie moe is vindt bij Jezus rust,

En hem die zwak is, geeft Hij nieuw

krachten. 
Nel Benschop

 
Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft Hij macht in overvloed.

 Jesaja 40: 29

Woensdag 19 oktober:
op de AM van 8.30 tot 9.15
uur.

Woensdag 2 november:
Dankdag
Gebedsgroep op de NMB
van 8.30 tot 9.15 uur.

Dinsdag 8 november:
Voorlichtingsavond VO

mailto:directie@koepelschool.nl
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Ga eerst naar de persoon die het betreft. Wanneer dit

niet afdoende is, neemt u dan contact op met de

directie. 

Wanneer dit onverhoopt niks oplevert, kunt u een

beroep doen op de klachtenregeling. Neemt u dan

contact op met de contactpersonen op school die door

het bestuur benoemd zijn. Dit zijn juf Henriët Smit en

juf Mariëtte van Harn. Deze contactpersonen kunnen

doorverwijzen naar de onafhankelijke

vertrouwenspersoon. U kunt ook altijd zelf rechtstreeks

contact opnemen met de onafhankelijke

vertrouwenspersoon. De gegevens zijn te vinden in de

schoolgids.

Op school zijn twee vertrouwenspersonen. Juf Henriët Smit

(groep 4 AM) en juf Mariëtte van Harn (groep 5 NMB). De

vertrouwenspersonen staan klaar voor leerlingen, ouders

en leerkrachten. De vertrouwenspersonen hebben zich

onlangs in de klassen voorgesteld en aan de leerlingen

uitgelegd wanneer je naar de vertrouwenspersonen toe

kunt gaan. 

Ook voor ouders staan wij klaar als u bijvoorbeeld een

klacht heeft. De procedure is dan als volgt: Het kan

voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. U heeft

een klacht. 

1.

2.

 

De vertrouwenspersoon zal bekijken of er mogelijkheden

zijn uw klacht op te lossen binnen de eigen

schoolorganisatie. 

De functie van de vertrouwenspersoon is het begeleiden

van de klager door alle procedures en toe te zien op een

zorgvuldige afhandeling. 

Mochten er dingen zijn waar u tegenaan loopt dan weet u

ons te vinden.
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Vertrouwenspersonen op de Koepelschool

Psalmenrooster
Week 40: Psalm 65: 1 OB

Week 41: Psalm 95: 1 NB

Week 42: Psalm   6: 2 OB

Het psalmenrooster is ook te downloaden op de schoolsite

onder 'documenten'.

Studiedag
Gisteren hadden we onze eerste studiedag van dit

schooljaar. Twee medewerkers van Trauma Company

hebben het met ons over trauma-sensitief onderwijs

gehad. Leerkrachten die traumasensitief lesgeven zijn zich

bewust van de invloed van ingrijpende gebeurtenissen op

leerlingen en stemmen hun onderwijs af op de

begeleidingsbehoefte bij de leerlingen, terwijl ze hoge

verwachtingen houden. Enkele leerkrachten volgen

individueel ook de uitgebreide cursus.

Daarnaast hebben we ons bezig gehouden met Expliciete

Directe Instructie. Het is goed om dit regelmatig te

bespreken en elkaar daarin scherp te houden.

Verder hebben we in de leerwerkgroepen nagedacht over

ons rekenonderwijs, Jeelo, de verbinding tussen de beide

locaties en de impulsgroepen.

Als laatste zijn we nog in groepen uiteen geweest waarbij

de leerkrachten van de groepen 1 en 2 bezig zijn geweest

met het programma Mijnkleutergroep, de leerkrachten van

de  groepen 3 t/m 6 hebben met elkaar gesproken over de 

nieuwe taalmethode Staal en de leerkrachten van de 

                                                          groepen 7 en 8 zijn bezig

                                                          geweest met de adviezen

                                                          voor het voortgezet 

                                                          onderwijs en de voor-

                                                          bereiding van de                         

                                                          ouderavond.

Draaiboek corona en CO2 meters
Het kabinet wil dat jongeren en kinderen naar school en

de kinderopvang kunnen gaan, ook bij een opleving van

het coronavirus. Daarom zijn er 4 fases met maatregelen

voor alle onderwijssectoren en de kinderopvang om

besmettingen te beperken. Van licht tot zwaar. Wij hebben  

in de afgelopen weken een draaiboek gemaakt welke

maatregelen we nemen. De medezeggenschapsraad heeft

het draaiboek ook ontvangen.

U kunt het draaiboek hier downloaden.

Verder hebben we in alle lokalen nu een CO2 meter met

daarbij een op de locatie afgestemde instructiekaart zodat

de leerkrachten zo optimaal mogelijk kunnen ventileren.

Goed ventileren is belangrijk en draagt bij aan een gezond

en prettig binnenmilieu.

https://www.koepelschool.nl/wp-content/uploads/2022/09/Draaiboek-COVID-19-schooljaar-2022-2023-Koepelschool-definitief.pdf
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Nieuws van de medezeggenschapsraadVervanging leerkrachten
Verschillende leerkrachten hebben zich in de afgelopen

weken ziek moeten melden. Bij ziekte proberen we

vervanging te regelen. Als eerste kijken we of er in de

invalpool iemand beschikbaar is. Dat is meestal niet het

geval.

Daarna volgen een aantal leerkrachten van buiten die

aangegeven hebben op onze school in te willen vallen, de

duo-collega's, de overige leerkrachten en   onderwijs-

assistenten van de Koepelschool. Ook dat levert niet altijd

resultaat op omdat collega's op hun niet werkdagen andere

activiteiten of verplichtingen hebben en dus niet kunnen

invallen. We proberen tegelijkertijd ook te kijken of een

ochtend vervangen dan misschien wel lukt. 

Eén leerkracht vervangen lukt in veel gevallen nog net. Als

er meerdere leerkrachten tegelijk door ziekte uitvallen, dan

wordt het haast onmogelijk om iedereen te vervangen.

Mochten we echt niemand kunnen vinden, dan moeten we

helaas besluiten dat een groep een dag(deel) thuis kan

blijven. Houd u er dus rekening mee dat er af een toe een

groep niet naar school kan komen.

Mocht u mensen kennen met een onderwijsbevoegdheid

voor het basisonderwijs die in willen vallen dan horen we

dat graag. Na een vorige oproep heeft een aantal ouders al

aangegeven dat ze af en toe wel eens willen invallen.

Gebedsgroep van de Koepelschool
In de agenda staan altijd de data van de gebedsgroep

vermeld. Om de week komt de gebedsgroep afwisselend bij

elkaar op de AM en de NMB. Zij bidden dan voor de

kinderen, de ouders, de leerkrachten, de directie, speciale

gebeurtenissen en als ouders specifieke gebedspunten

aandragen, wordt ook daarvoor gebeden. Natuurlijk

worden alle gebedspunten vertrouwelijk behandeld. 

Gebed voor al deze bovenstaande dingen zorgt voor

betrokkenheid, zorg dragen, meeleven met elkaar en vooral

het erkennen dat we in die zorg afhankelijk zijn van onze

Hemelse Vader.

Als team zijn we dankbaar dat er ouders zijn die bidden

voor de school, de kinderen, de ouders en het team van de

Koepelschool.

Iedere ouder van school 

is van harte welkom om 

mee te bidden!

Nieuws van de ouderraad

Even voorstellen: Mijn naam is Joëlle Bolle, 36 jaar, en

sinds kort voorzitter van de Ouderraad. Alle 4 onze

kinderen zitten momenteel op de Koepelschool, dus wie

weet heb je me wel eens zien staan op het schoolplein. De

jongste, Juda, in groep 1 en de oudste, Chloë, in groep 8b.

Daartussen zitten dan nog Sifra, die in groep 6 zit en Levi

in groep 4. Nu ook de jongste op de basisschool zit heb ik

voor het eerst dus wat tijd over, want door de weeks werk

ik ook nog drie dagen in de week bij een IT bedrijf op de

financiële administratie. Een gedeelte van mijn nieuw

verworven vrije tijd steek ik inmiddels vol enthousiasme in

het organiseren van activiteiten met de Ouderraad, leuk

toch?! Lijkt het je ook leuk? Stuur vrijblijvend een mail

(ouderraad@koepelschool.nl) of spreek me aan op het

schoolplein! We kunnen namelijk nog wel wat versterking

gebruiken! 

De rol van de MR is om ouders en personeel te betrekken

bij het schoolbeleid en wij stellen vragen aan de GMR

(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De

Drieslag).  Vorige week hebben wij als MR de eerste

vergaderingen gehad waarin we beleidsstukken van de

Koepelschool met elkaar besproken hebben en Alexander

bevraagd hebben op deze stukken. 

Dit schooljaar hebben wij nog 5 vergaderingen als MR.

Ouders zijn welkom op deze vergaderingen. Het is wel fijn

als u dat van tevoren wilt laten weten als u aan wilt sluiten.

Ook als u vragen hebt over beleid, organisatie of regels

m.b.t. tot school of De Drieslag, dan kunt u die altijd via

mail of persoonlijk aan ons stellen. Ons mailadres is

mrkoepelschool@vhsede.nl 

We vergaderen op 22 november, 17 januari, 11 april en 30

mei. 

 

Groeten namens de oudergeleding  Sipke Douma & Erwin

van Dam en personeelsgeleding Mariëtte van Harn &

Melina Schoeman 

mailto:ouderraad@koepelschool.nl
mailto:mrkoepelschool@vhsede.nl
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Mijn naam is Wilma van Klompenburg, 40 jaar, en sinds dit

schooljaar secretaris van de OR. 

Ik ben met Gerwin getrouwd en wij hebben 2 zonen. Chris

zit in groep 4 en Rick in groep 7. 

En werk op de huisartsenpost als triagist. 

Wij hopen als Ouderraad samen met 

jullie leuke activiteiten te kunnen 

organiseren voor de kinderen. 

Tenslotte

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 21 oktober.

Ondertussen kunt u ons volgen via:

www.facebook.com/Koepelschool 

www.twitter.com/kpsede 

www.instagram.com/koepelschool 

Met vriendelijke groet,

Team van de KoepelschoolEr werd gevraagd of ik mezelf nog een keer voor wilde

stellen als lid van de OR. Ik ben Bernadet Jansen, ben

getrouwd met Johan Jansen. Wij hebben 2 kinderen, 2

meiden. Evy , zit in groep 5 en Yara zit in groep 2 (1/2a). 

We wonen in Ede 

Ik werk in een verpleeghuis in de zorg.  

Ben nu een jaar lid van de OR. Heb vorig jaar dus ook al

mee mogen helpen met het organiseren van activiteiten.       

                                Vorig jaar moesten we met soms snel

                                schakelen, omdat een activiteit ineens

                                anders of niet werd gedaan ivm Corona. 

                                Hopelijk kunnen nu alle activiteiten

                                doorgaan! En kunnen we er een leuk en 

                                gezellig schooljaar van maken met  

                                leuke activiteiten! 

De 4e OR lid is Jos van de Goor penningmeester van de OR.

Hij zal zich later nog een keer voorstellen. 

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

