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December wordt vanwege de feestdagen

vaak 'de feestmaand' genoemd met

Sinterklaas, Kerst en Oudjaarsdag.

Afgelopen maandag mochten we weer

Sinterklaas en zijn Pieten op school

verwelkomen. In Parro heeft u de foto's

van dit feest langs zien komen.

De komende weken leven we toe naar

Kerst. In de groepen vertellen we de

Bijbelverhalen over de komst van Jezus

naar deze wereld.
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Vrijdag 23 december:
Vanaf 12.00 uur zijn alle
leerlingen vrij.
Nieuwsbrief 9 wordt
verzonden.

Ter overdenking

Agenda
Woensdag 14 december:
Gebedsgroep op de NMB
van 8.30 tot 9.15 uur.

Wo
op 
uur

Donderdag 22 december:
18.30 uur Kerstviering in de
Bethelkerk, inloop vanaf
18.10 uur.

Psalm 147:5
Groot is onze Heer en oppermachtig,
zijn inzicht is niet te meten.

Psalm 147 is een lied van extremen. Het
gaat aan de ene kant over het enorme.
De sterren, het weer, het klimaat - het
blijkt allemaal in de handen van de
Schepper te liggen. Aan de andere kant
gaat het over het kleine. Gebroken en
gewonde mensen, gebutsten, gedeukten
en vernederden - ook zij zijn het
voorwerp van Gods zorg en aandacht.
Moeilijk is het soms om die twee
werelden bij elkaar te denken. Kerst gaat
over de komst van Jezus. Net zoals de
dunne hals van een zandloper de twee
reservoirs boven en onder zich aan
elkaar verbindt, is Hij degene waarin die
twee extremen bij elkaar komen En door
Hem bij elkaar worden gehouden.

Ik dank U, God,  dat de sterren niet te
groot zijn en ik niet te klein ben om

voorwerp van uw liefde te zijn. Amen

Uit: Adventskalender 2022 

Aan tafel - plek voor iedereen.

December

26 december t/m 6 januari:
2023: Kerstvakantie

Maandag 9 januari 2023:
Eerste schooldag van 2023
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Van elk gezin kunnen er, naast de schoolgaande kinderen,

twee personen het kerstfeest bijwonen. De kinderen

mogen bij hun ouder(s)/verzorger(s) in de kerk zitten.

Onderdeel van het kerstfeest is een voorstelling van Carla

en Eric Vis met als titel 'Welkom op het kerstfeest".

Bij de uitgang zal er een collecte worden gehouden voor de

voedselbank. Van harte aanbevolen!

Na afloop zorgt de ouderraad voor drinken en iets lekkers.

Blijf nog even gezellig met elkaar napraten.

De volgende dag, vrijdag 23 december, is er voor de

leerlingen van de groepen 1 t/m 4 een vrije inloop tussen

8.15 en 9.00 uur. Om 9.00 uur beginnen we.

De groepen 5 t/m 8 beginnen gewoon om 8.30 uur.
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Uitnodiging voor het kerstfeest

Psalmenrooster
Week 50: Psalm 43: 4 OB

Week 51: Psalm 98: 2 NB

Het psalmenrooster is ook te downloaden op de schoolsite

onder 'documenten'.

Zieke leerkrachten

Ik gebruik het Chromebook alleen voor schooldoeleinden.

Ik verander niets aan de instellingen van het Chromebook. 

Als ik op internet mag, zoek ik alleen sites op die te maken

hebben met het onderwerp van mijn opdracht. 

Ga ik op zoek naar afbeeldingen, dan gebruik ik de juiste

zoekterm en klik ik alleen op afbeeldingen die te maken

hebben met het onderwerp van mijn opdracht. 

Ik vertel de leerkracht meteen als ik informatie zie waardoor ik

mij niet prettig voel of waarvan ik weet dat het niet hoort. 

Op school ben ik bezig met schoolzaken, ik gebruik het

Chromebook niet voor sociale media doeleinden.

Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op internet

zoals: mijn naam, adres en telefoonnummer of het adres van

mijn school, zonder toestemming van de leerkracht. 

Mijn wachtwoord houd ik voor mezelf.

Printen mag als ik toestemming heb van de leerkracht. 

Bij overtreding van deze regels volgt er een gesprek met de

leerkracht en eventueel een passende maatregel. Mijn ouders

worden op de hoogte gebracht van deze

In de afgelopen bovenbouwvergadering hebben we een
overeenkomst voor het gebruik van het Chromebook en
internet vastgesteld. We stellen voorwaarden aan het
gebruik van internet om op deze manier een zo’n veilig
mogelijk gebruik te realiseren. In deze overeenkomst staan
de regels voor de groepen 5 t/m 8 rondom het gebruik van
internet en een Chromebook in de klas. Wat verwachten we
als we werken op een Chromebook en surfen op het
internet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

      consequentie. 

Na de kerstvakantie zullen we de 
overeenkomst mee naar huis geven om
hier een handtekening onder te zetten.

Overeenkomst Chromebook en internet

Juf Henriët is al een poos niet op school. De verwachting is

dat zij ook na de kerstvakantie nog niet haar werk op

school kan hervatten. We wensen haar beterschap en een

voorspoedig herstel toe.

Drie weken geleden heeft juf Karlijn te horen gekregen dat

ze borstkanker heeft. Ze wordt vrijdag 16 december

geopereerd en afhankelijk daarvan zal er een vervolgtraject

zijn. Juf Karlijn was deze week voorlopig voor het laatst op

school. Een onzekere periode ligt voor haar en we wensen

haar en haar gezin Gods nabijheid en sterkte toe. We

hopen en bidden dat de operatie en eventuele verdere

behandelingen goed verlopen en zij weer haar

werkzaamheden op school kan hervatten.

Daarnaast zijn verschillende collega's die ongemakken

hebben (gehad) of waar de energie beperkt is, maar die

gelukkig wel hun werk op school kunnen doen. We hopen

dat de kerstvakantie voor de nodige rust kan zorgen.



www.koepelschool.nl

Het is een poosje stil geweest, maar inmiddels heeft het

bestuur het besluit genomen dat de Anton Mauvestraat

gerenoveerd gaat worden. Komende week gaan we o.a.

kijken wanneer we kunnen beginnen.

Naast de renovatie gaan ook de plannen voor de beide

schoolpleinen uitgevoerd worden. De planning is dat de

werkzaamheden vanaf half januari zullen beginnen.

Tegelijkertijd gaan de kinderopvang en de school

gezamenlijk meedoen aan een project van de gemeente

Ede, namelijk 'Een sterke start op school'. Een sterke start

op school voor alle kinderen is een mooi doel en een sterke

basis voor kansengelijkheid in het onderwijs. We zullen bij

dit project begeleid worden door medewerkers van 

 Organisatie- en Adviesbureau InterZin.
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Renovatie Anton Mauvestraat

Uit de enquête die in november afgenomen is bij de

groepen 6,7 en 8: 

De leerlingen geven de school een gemiddeld rapportcijfer

van 8,2 waarbij de leerlingen van groep 6 de school een

8,5 geven, de leerlingen van groep 7 een 8,3 en de

leerlingen van groep 8 een 8,1. De tevredenheid over de

uitleg van de juf of meester scoort een 8 en de aantasting

van de veiligheid (zijn de leerlingen fysiek/sociaal veilig?)

scoort een 9,1. Per groep wordt de groepsuitslag nog

nader besproken. 

Leerlingtevredenheid

Van de ouderraad: Sinterklaas

Nadat alle kinderen uiteindelijk naar de klas waren

gegaan, bezocht Sinterklaas één voor één alle groepen

(behalve groep 8a & b). Wat een leuke weetjes kwamen er

uit het grote boek. En wat een mooie optredens en

kunstjes lieten de kinderen aan Sinterklaas zien. De pieten

moesten ook regelmatig meedoen en hun kunsten

vertonen. Toch moet gezegd worden dat zij niet alle

kunstjes van de kinderen na konden doen..😉

In de onderbouw groepen werd bij het vertrek door de

pieten een grote surprise binnengebracht, waaruit zij

allemaal een cadeautje ontvingen. Dat maakte het feest

helemaal compleet. In de bovenbouw waren alle surprises

al uitgedeeld en was het een drukte met alle prachtige

creaties in de hal en in de klassen. Sint zag overal blije

gezichten. En daarmee kijken we terug 

op een heel geslaagd Sinterklaasfeest!

Dank aan iedereen die hierin een bijdrage heeft geleverd!

Afgelopen maandag was het eindelijk zover, het was 5

december. Het sinterklaasfeest kon in alle vroegte

losbarsten. Om half 8 schalden de eerste sinterklaasliedjes

al over het schoolplein. Hoewel de komst van de leerlingen

nog op zich liet wachten, waren er achter de schermen

allerlei voorbereidingen in volle gang. Het plein werd

versierd, de stoelen in de klassen werden nog even in een

kring gezet en de komst van Sinterklaas werd voorbereid.

Om kwart over acht druppelden de leerlingen het

schoolplein op. De spanning liep op. Gelukkig kon juf

Melina voor wat afleiding zorgen. Eindelijk kwam daar dan

een piet om de bocht heen scheuren met een kruiwagen,

waar ook een piet in zat. Waarna ook Sinterklaas met een

laatste piet aankwam. Alle kinderen zongen hen uit volle

borst toe. Wat een feest! De pieten dansten er vrolijk op

los en deelden ondertussen ook de allerkleinsten iets

lekkers uit. 
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Tenslotte

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 23 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

Graag brengen we u een prachtig initiatief onder de

aandacht: De warme winterwinkel:

www.warmewinterwinkel.nl
Voor de één een initiatief om te steunen voor de ander

een initiatief om gebruik van te maken.

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

