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Deze week hebben we weer veel ouders  

gezien en gesproken tijdens de

oudergesprekken. Wij vinden het fijn om

zo met u contact te hebben. 

Met de leerlingen en de ouders van

groep 8 hebben we de pré adviesge-

sprekken gevoerd. De leerlingen en hun

ouders kregen ons advies over het

niveau van het kind te horen. In de

meeste gevallen sloot het advies aan bij

wat leerlingen en ouders zelf ook

denken. Het definitieve advies geven we

nadat de IEP-tussentoetsen door de

leerlingen gemaakt zijn. Door deze

gesprekken, hopen we dat alle

leerlingen een goede plek vinden in het

Voortgezet Onderwijs. 
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Vrijdag 9 december:
Nieuwsbrief 8 wordt
verzonden.

Ter overdenking

Agenda
Woensdag 30 november:
Studiedag, alle kinderen
zijn vrij.

Wo
op 
uur

Maandag 5 december:
Sinterklaas op bezoek

Advent begint vier zondagen voor Kerst.

Komende zondag, 27 november, is het

eerste advent. In veel scholen en kerken

wordt elke week een adventskaars

aangestoken. Dat symboliseert dat we

steeds iets dichter naderen tot Kerst, het

feest van het Licht. Daarnaast wil de

adventstijd ons ook richten op de nog te

verwachten komst van Christus: Zijn

wederkomst. 

Gelukkig is hij, die zeggen mag:

Mijn leven is Advent,

Die naar omhoog ziet, dag aan dag, 

Die de verwachting kent.

Die zich omringd weet door het Licht

Dat neder is gedaald,

Die daarin gaan mag, doelgericht,

Die niet meer is verdwaald.

Die in dat licht is neergeknield

Bij kribbe en bij kruis,

Die, door Gods Geest geleid, bezield,

Zicht heeft op het Vaderhuis.
Corrie ten Boom

Gesprekken

De opening van ons nieuwe Jeelo-project 
'Beleven van onze planeet'. 
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Komende woensdag hebben we weer een studiedag. Deze

dag besteden we aandacht aan onze nieuwe taalmethode

Staal. Een extern begeleider helpt ons met het invoeren van

deze methode. Verder gaan de leerkrachten van de

groepen 1 en 2 aan de slag met MijnKleutergroep. Met

MijnKleutergroep volgen we en leggen we de ontwikkeling

van kinderen vast. Ook plannen de leerkrachten met dit

programma de activiteiten die er in een week gedaan

worden.

Verdere onderwerpen waar we tijdens de studiedag

aandacht aan besteden zijn rekenen en Jeelo. 
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Studiedag

Psalmenrooster
Week 48: Psalm  41: 1 OB

Week 49: Psalm100: 1 NB

Het psalmenrooster is ook te downloaden op de schoolsite

onder 'documenten'.

Voorlezen
Voorlezen. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen,

want ook baby’s houden van boeken. Het voorlezen van

een verhaaltje of samen bladeren in een prentenboek is

niet alleen fijn. Het heeft ook een positief effect op de

woordenschat, spelling en het tekstbegrip van jouw kind.

Ook als je kind al zelf leert lezen, is er geen reden om te

stoppen met voorlezen. Het blijft belangrijk én leuk.

Verhalen, versjes en sprookjes nodigen uit om er samen

over te praten en zorgen voor een hechte band tussen

jullie. Eigenlijk kan voorlezen een leven lang!

U kunt boeken lenen bij de bibliotheek. Voor jongeren

onder de 18 is het lidmaatschap zelf gratis. De bibliotheek

heeft twee vestigingen in Ede, namelijk Molenstraat 45 en

Stadspoort 27 & 28. Meer informatie is te vinden op

https://www.cultura-ede.nl/bibliotheek

Ouderbijdrage
Meerdere ouders hebben inmiddels de ouderbijdrage

overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor! Mocht u het

vergeten zijn, dan hieronder nogmaals de gegevens:

       € 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 de QR-code 

of betaallink  betalen. 

Aangezien u dan geen 

namen van uw kinderen en 

groepen kunt vermelden, 

willen we u vragen om dan 

ons een mailtje te sturen dat u 

via de QR-code heeft betaald.

Tekort aan invallers
In de vorige nieuwsbrief stond een advertentie waarin we

invallers zoeken. Op dit moment zijn alle invallers ingezet

en moeten we het hebben van onze eigen teamleden die

willen invallen. 

Houdt u er rekening mee dat bij ziekte van een leerkracht

leerlingen niet altijd naar school kunnen komen. We doen

ons best om vervanging te regelen maar als een leerkracht

zich 's morgens ziek meldt, dan lukt het bijna niet om een

vervang(st)er te regelen.

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 december.

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
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