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Nadat we in 2020 verhuisd zijn van de

Oranjelaan naar de Anton Mauvestraat

is het een poos stil geweest over de

gebouwen. In die tussenliggende tijd zijn

er o.a. met de gemeente gesprekken

geweest. Het is nu zeker dat we in 2023

de onderbouwlocatie gaan renoveren. Er

wordt nu gekeken wanneer de renovatie

kan starten. Zodra we daar meer over

weten, zullen we u verder informeren.

Wat wel start zijn de werkzaamheden

aan de schoolpleinen. In de

kerstvakantie wordt er een begin

gemaakt. Op beide locaties zal o.a. een

natuurlijke buitenlokaal gemaakt

worden. Hieronder een voorbeeld:
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Vrijdag 20 januari:
Nieuwsbrief 10 wordt
verzonden

Ter overdenking

Agenda

Woensdag 11januari:
Gebedsgroep op de AM van
8.30 tot 9.15 uur.

Wo
op 
uur

Het team, de medezeggenschapsraad en
de ouderraad van de Koepelschool
wensen iedereen gezegende Kerstdagen
en veel heil en zegen in 2023 toe!

We hopen alle kinderen en hun ouders
maandag 9 januari 2023 weer op school
te zien.

Van 2020 naar 2023

26 december t/m 6 januari:
2023: Kerstvakantie

Maandag 9 januari:
Eerste schooldag van 2023

Theaterlessen gegeven door een docent van Cultura

Zondag 22 januari:
Gezin-School-Kerkdienst

Week van 16-20 januari:
Schoonmaken onder
schooltijd
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Kerstfeest

Psalmenrooster
Week 2: Psalm 134: 3 OB

Week 3: Psalm 103: 1 NB

Het psalmenrooster is ook te downloaden op de schoolsite

onder 'documenten'.

Gezin-school-kerk

Nadat de sint weer het land uit was, konden we de scholen

weer gaan versieren voor de kerst. 

Donderdag mochten we weer met de hele school kerstfeest

vieren in de Bethelkerk. Wat fijn dat we na 2 jaar weer kerst

konden vieren met z’n allen!

Na afloop was er warme chocolade melk, koffie, thee,

limonade en wat lekkers en kon er nog even gezellig na

gekletst worden.

Hartelijk dank aan de ouders die hebben geholpen met

versieren, koffie schenken, opruimen….. Zonder jullie hulp

kunnen wij dit soort dingen niet organiseren.

Als ouderraad wensen we iedereen gezegende kerstdagen

en een voorspoedig nieuwjaar!

Van de ouderraadDirect na de kerstvakantie vertellen we de Bijbelverhalen

die horen bij de Gezin-school-kerkdienst die op zondag 22

januari gehouden zal worden. Het thema is dit jaar 'God

zorgt'  In week 2 en 3 vertellen we in de klassen de

volgende verhalen:

Week 2:
Brood uit de hemel en water uit de rots:  Exodus 16 en 17 

Koning Hizkia: 2 Koningen 16-20 en 2 Kronieken 28-33 

Week 3:
De Here Jezus op de bruiloft: Johannes 2 

De zieke man in Bethesda: Johannes 5 

De Here Jezus sterft! (“Vrouw, zie, uw zoon” en “Zie, uw

moeder”): Johannes 19 

Ook komen ds. Beekman en ds. Verbaan langs bij diverse

groepen. Na de vakantie ontvangt u meer informatie.

Gisteravond mochten we met elkaar kerstfeest vieren in de

Bethelkerk. Fijn dat u/jij er was. De collecte voor de

Voedselbank heeft € 304,33 opgeleverd. Bedankt voor uw

bijdrage, we maken het bedrag over aan de Voedselbank.

IEP-toetsen eerste periode
In de periode van 16 t/m 27 januari worden de IEP-toetsen

in de groepen 3 t/m 8 afgenomen. De leerlingen krijgen

toetsen voor o.a. rekenen, spelling en lezen. Met deze

toetsen kunnen we de ontwikkeling van de kinderen

volgen. Daarnaast stemmen we ons aanbod, met de scores

die de leerlingen  op de IEP-toetsen gehaald hebben, af op

wat de kinderen nodig hebben.

Activiteiten CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt het hele jaar door

diverse cursussen, themabijeenkomsten en voorlichtingen

voor kinderen, jongeren en ouders aan. Zij doen dit veelal

in samenwerking met andere organisaties.

In de bijlage vindt u de activiteiten overzichten van januari

tot de meivakantie 2023 voor de leeftijd 4-12 jaar. Dit

betreft activiteiten voor deze leeftijdsgroep maar ook voor

hun ouders. 

Er kunnen nog activiteiten bij komen die op de website

aangevuld zullen worden. Kijk voor het actuele overzicht,

meer informatie en aanmelden op:

https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten

https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 januari.

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

Tenslotte

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

