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In een snel tempo is het eerste gedeelte

van het schooljaar 2022-2023 voorbij

gegaan. De kinderen hebben hard

gewerkt en ze hebben wel een week

herfstvakantie verdiend. Lekker

uitrusten en andere dingen doen.

Iedereen een goede vakantie

toegewenst! 

We hopen alle kinderen op maandag 31

oktober weer terug op school te zien. 

In de vakantie wordt op de NMB alles in

gereedheid gebracht om een lokaalunit

op het schoolplein te plaatsen. De unit

zal helemaal aan de rechterkant op het

voorplein geplaatst worden. Leerlingen

van De Schakel zullen hier les krijgen.

Daarna zal er ook een begin gemaakt

worden met het aanpassen van het

schoolplein op de NMB.

Herfstvakantie
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Vrijdag 11 november:
Nieuwsbrief 6 wordt
verzonden

Ter overdenking
Agenda

24 t/m 28 oktober:
Herfstvakantie

Dankdag op school: Wie dank jij?
Op woensdag 2 november houden we

Dankdag voor gewas en arbeid op

school aan de hand van 1 Koningen

17:1-16, het verhaal van Elia bij de beek

Krith en bij de weduwe. 

We steken in op het aspect van ‘gewas

en arbeid’. We benadrukken dat we ons

voedsel ten diepste niet via de

supermarkt gekregen hebben, of (voor

de bovenbouw) via bijvoorbeeld de

boeren of de internationale handel. Het

waren niet in de eerste plaats de slimme

of hardwerkende mensen die voor ons

voedsel zorgden: God heeft de macht
om ons voedsel te geven en Hij is
Degene die gaf wat nodig was om te
kunnen werken. 

We willen Hem daarom danken en eren

voor wat Hij ons het afgelopen jaar

gegeven heeft. Vandaar uit zijn we ook

dankbaar voor het werk dat ouders en

anderen konden doen, en delen we met

anderen wat we zelf gekregen hebben. 

Wo
op 
uur

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

Dinsdag 8 november:
Voorlichtingsavond VO
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Op 10 oktober jl. is er in het gezin van juf Erika een dochter

en zusje geboren. Ze hebben haar de naam Juul gegeven.

We feliciteren juf Erika, haar man Martin en hun kinderen

Saar en Ross met de geboorte van Juul en we wensen Juul

en haar gezin Gods zegen toe. Geniet van en met elkaar!
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Geboren

Psalmenrooster
Week 44: Lutherlied: 1

Week 45: Psalm 34: 1 NB

Het psalmenrooster is ook te downloaden op de schoolsite

onder 'documenten'.

Voorleeswedstrijd
Vorige week vrijdag werd de finale gehouden van de

voorleeswedstrijd. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8

hadden hiervoor al in de eigen groepen de voorrondes

gehouden. De winnaars van deze voorrondes mochten het

in de finale tegen elkaar opnemen. Nadat de 5 finalisten

hadden voorgelezen, werd Esmée door de jury als winnaar

uitgeroepen van de 

Koepelschool voorleeswedstrijd 2022. 
Esmée, van harte gefeliciteerd!

Ouderavond Voortgezet Onderwijs
Vorig schooljaar hebben we een ouderavond Voortgezet

onderwijs georganiseerd. Dit is door veel

ouder(s)/verzorger(s) als positief ervaren. We willen dit

opnieuw voor de ouders van de huidige groepen 7 en 8

organiseren en wel op dinsdag 8 november 2022, inloop

19.15 en start 19.30 uur. Ouders die vorig jaar zijn

geweest, zijn ook nu weer van harte welkom. De inhoud

zal wel ongeveer hetzelfde zijn. De betrokken collega's

willen u vertellen over hoe wij als Koepelschool omgaan

met de advisering en voorbereiding richting het VO. 

Ook geven we informatie over een 

aantal middelbare scholen in de 

buurt. Tot slot is er ruimte om vragen

te stellen en ideeën uit te wisselen.

Typecursus
Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 organiseert Marja van

der Helm bij ons op school vanaf maandag 28 november

een typecursus. Deze is na schooltijd en begint om 14.45

uur op de NMB. Er zijn nog enkele plekken vrij. Als u

interesse heeft voor uw kind, dan kunt u zich nog

aanmelden via onderstaand e-mailadres: 

marja.typicalme@gmail.com

Hoofdluis
Wilt u aan het eind van de herfstvakantie uw kinderen op

hoofdluis controleren en zo nodig behandelen? Op deze

manier kan de school hoofdluisvrij blijven.

In de bijlage een folder over de behandeling van hoofdluis.

mailto:marja.typicalme@gmail.com
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Nieuws van de ouderraad
Dag van de leerkracht
Op woensdag 5 oktober was het de dag van de leerkracht.

Om de leerkrachten te bedanken voor hun inzet voor de

leerlingen hebben wij als ouderraad een kleine attentie

gegeven.

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 11 november.

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

Hulp gevraagd bij de activiteiten van de ouderraad
Gisteren heeft u een Parro bericht ontvangen waarin wij u

vragen om hulp bij de verschillende activiteiten die we dit

jaar weer willen organiseren. Vele handen maken licht werk

en zo maken we er met elkaar een leuk en memorabel

schooljaar van! 

U kunt zich opgeven door het invullen van het

onderstaande formulier: 

forms.office.com/r/KF9VfzcAGg
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