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In deze periode nemen we de hart en

handen toetsen van het IEP-LVS af. De

hart en handen toetsen sociaal-

emotionele ontwikkeling, leeraanpak en

creatief vermogen in het IEP LVS zijn

bedoeld om de leerlingen systematisch

te volgen en als hulpmiddel voor de

leerkracht om het gesprek aan te gaan

met de leerlingen.

Naast Parro kunt u ook inloggen in het

ouderportaal:

https://ouders.parnassys.net/ouderport

aal/

U kunt daar de absenties van uw kind en

de notities van de gesprekken vinden,

maar ook de cijfers van de methode-

toetsen die uw kind gemaakt heeft. 
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Vrijdag 25 november:
Nieuwsbrief 7 wordt
verzonden

Ter overdenking

Agenda
Woensdag 16 november:
Gebedsgroep op de AM van
8.30 tot 9.15 uur.

Wo
op 
uur

Week 47: Oudergesprekken
De leerkrachten informeren
u hierover.

Dinsdag 22 november:
Pré adviesgesprekken
groep 8a en groep 8b

Leerlingen van de groepen 4 en 8 spelen gezamenlijk rekenspelletjes.
.

De toetsen van het IEP-LVS kunt u niet

inzien. Dit komt omdat het IEP-LVS nog

geen resultaten laat zien in het

ouderportaal. 

Verder in deze nieuwsbrief kunt u meer

lezen over het ouderportaal.

 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/
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Bij het bekijken van de cijfers van de methodetoetsen

willen we u graag het volgende meegeven:

Als ouder ziet u alleen het resultaat, maar niet het verhaal

achter de toets. Bijvoorbeeld: – Hoeveel vragen had het

onderdeel van de toets? – Was het een moeilijke toets? Of

juist een makkelijke toets? – Hoe voelde het kind zich? –

Was binnen het onderdeel verschil in moeilijkheid?

Bijvoorbeeld 3 gemakkelijke vragen en 2 moeilijkere

vragen. – Is de opdracht niet goed genoeg gelezen door het

kind? En is deze verkeerd uitgevoerd? Of begrijpt het kind

het onderdeel (nog) niet voldoende? Is het onderdeel pas

net aangeboden? Is het onderdeel veel geoefend? Enz.

Vindt het kind het onderdeel erg moeilijk en is voor het

kind een doel gesteld dat hij/zij 60% goed moet halen. Dan

komt er een onvoldoende te staan, terwijl de leerkracht dit

(voor het moment) als een voldoende stelt. Vindt het kind

het vak of een onderdeel makkelijk, wordt misschien

verwacht dat een kind 90% goed heeft. Ook dit kunt u als

ouder niet zien.

Raakt u dus niet gelijk in paniek als u de cijfers ziet. De

cijfers geven een indruk maar een nadere toelichting

ontbreekt. De 10-minutengesprekken zijn de momenten

om dit met de leerkracht(en) te bespreken. U mag er verder

vanuit gaan dat als de leerkracht zorgen heeft over de

ontwikkeling van uw kind hij of zij dit met u bespreekt.
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Ouderportaal 2

Psalmenrooster
Week 46: Psalm 139: 1 OB

Week 47: Psalm    81: 9 NB

Het psalmenrooster is ook te downloaden op de schoolsite

onder 'documenten'.

Pleinwachtrooster
Na de herfstvakantie is er weer een nieuw pleinwacht-

rooster gemaakt door Lisette van Beek. We kunnen nog

ouders gebruiken op alle schooldagen van de week maar

vooral op de volgende dagen:

Anton Mauvestraat:              dinsdag en donderdag 

Nieuwe Maanderbuurtweg: donderdag en vrijdag

We hopen dat u een kwartier van uw tijd wilt inzetten om

pleinwacht te lopen, zodat de leerkrachten even pauze

kunnen houden.

U kunt zich opgeven bij Lisette van Beek:

andre.vanbeek@tele2.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Nieuws van de ouderraad
In de bijlage een brief van de ouderraad over de

ouderbijdrage en welke activiteiten we met uw bijdrage

kunnen uitvoeren. De hoogte voor de vrijwillige

ouderbijdrage voor schooljaar is 2022-2023 wederom

vastgesteld op €25,- per kind. Om ouders met meerdere

kinderen tegemoet te komen is er een korting voor een

tweede, derde of vierde kind. De hoogte wordt dan per

kind:

       € 25,-    voor het eerste kind van een gezin op school

       € 22,50 voor het tweede kind op school

       € 20,-    voor het derde of vierde kind op school

Het is vrijblijvend om hiervan gebruik te maken. U kunt

ook voor elk kind €25,- betalen.

 

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage vóór 1 december

2022 op IBAN rekeningnummer 

NL73 RABO 0358 3772 69 t.n.v. Koepelschool OR onder

vermelding van de naam van uw kind(eren) + de groep(en)

+ ouderbijdrage schooljaar 2022-2023. Let op: dit is ons

nieuwe rekeningnummer!

U kunt ook via onderstaande QR-code of betaallink 

 betalen. Aangezien u dan geen namen van uw kinderen

en groepen kunt vermelden, willen we u vragen om dan

ons mailtje te sturen dat u via de QR-code heeft betaald.

Groene schoolpleinen
Deze week hebben we, nadat de lokaalunit voor De Schakel

op het schoolplein van de NMB is geplaatst, overleg gehad

met de Ginkel Groep uit Veenendaal over de groene

schoolpleinen. Van de gemeente Ede hebben we een

subsidie ontvangen van 10.000 euro voor het vergroenen

van onze schoolpleinen. Het vergroenen bestaat uit o.a. het

aanplanten van eetbare planten, inheemse bomen, hagen

en struiken. Verder het aanbrengen van nestkasten voor

dieren en op beide locaties een groene buitenklas. Een

groen schoolplein verhoogt niet alleen de biodiversiteit, het

betrekt kinderen ook bij de natuur. 

mailto:andre.vanbeek@tele2.nl
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=6ThUT2eGR1ShyFLUhj4OcQ
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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
U kunt zich nog steeds opgeven voor de activiteiten van de

ouderraad. Vult u daarvoor het onderstaande formulier in: 

forms.office.com/r/KF9VfzcAGg

Delen wordt op prijs gesteld:

Sint
Nog één nachtje slapen en dan komt de Sint weer in ons

land. Ouderraad en hulpouders hebben gezorgd dat de

beide locaties weer in Sint sferen verkeren.

Op 5 december hopen de Sint en zijn Pieten bij ons langs te

komen...

Wij hebben er zin in!

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