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In november hebben de kinderen de

vragenlijsten van IEP voor hart en

handen gemaakt. Deze weken zijn de

IEP-toetsen voor hoofd aan de beurt. Dit

zijn toetsen voor rekenen, technisch en

begrijpend lezen en taalverzorging. Met

deze toetsen kijken we in hoeverre uw

kind de leerdoelen beheerst waar we de

afgelopen maanden aan hebben

gewerkt. Het is niet nodig om voor de

toetsen te oefenen. Kinderen hoeven

niet zo hoog mogelijk te scoren. We

willen weten wat ze al kunnen en wat ze

nog moeten leren. Als we weten welke

leerdoelen ze al beheersen, weten we

ook waar we de komende maanden met

elkaar aan kunnen werken. De kinderen

maken de meeste toetsen digitaal en

vaak vinden ze het erg leuk om een IEP-

toets te maken. We leggen geen extra

druk op de kinderen, want stress zorgt

er niet voor dat kinderen goed kunnen

laten zien wat ze kunnen. In februari

delen we alle resultaten met u.
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Vrijdag 3 februari:
Nieuwsbrief 10 wordt
verzonden

Ter overdenking

Agenda

Woensdag 25 januari:
Gebedsgroep op de NMB
van 8.30 tot 9.15 uur.

Wo
op 
uur

Afgelopen maandag was het 'blue

monday', oftewel de meest

deprimerende dag van het jaar. Goede

voornemens zijn inmiddels mislukt en

vakanties zijn nog lang niet in zicht. En

er is sprake van lange, donkere dagen.

Een en al treurnis dus.

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de  

HEER : Ik heb jullie geluk voor ogen, niet

jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle

toekomst geven.

Jeremia 29:11 is hierbij een mooie tekst.

Met een hoopvolle belofte. Maar het is

geen belofte dat alles goed komt. Het is

geen belofte dat je niets zal overkomen

of dat er geen moeilijke dingen zullen

gebeuren. Toch is het een tekst waar je

je door kan laten bemoedigen. Het is

een belofte dat God een plan heeft met

deze wereld. Dat Hij doorgaat, hoe erg

wij mensen er ook een puinhoop van

maken. Dat Hij dezelfde blijft en zich laat

vinden. Het laat zien dat God de macht

heeft op deze aarde en alles in Zijn hand

houdt.

IEP-toetsen

Vrijdag 3 februari:
Studiedag, alle kinderen
vrij.

Dansles van juf Aster van Cultura. 
Zij komt de komende periode in alle groepen danslessen geven. 

Zondag 22 januari:
Gezin-School-Kerkdienst

https://www.yogability.nl/2022/12/24/goede-voornemens-volhouden-tips/


www.koepelschool.nl

2 0  J A N U A R I  2 0 2 3N u m m e r  1 0

Nieuws over de leerkrachten

Psalmenrooster
Week 4: Psalm 105: 5 OB

Week 5: Psalm   33: 1 NB

Het psalmenrooster is ook te downloaden op de schoolsite

onder 'documenten'.

Juf Karlijn haar operatie is goed verlopen. In de komende

maanden zal ze nog een bestralings- en chemotraject

ondergaan. Komende maandag start dit traject. We wensen

juf Karlijn veel sterkte en Gods zegen toe bij deze

behandelingen en we hopen dat dit het gewenste resultaat

mag hebben. In het Parro bericht staan de adresgegevens

van de juf voor als u haar een kaartje wilt sturen.

Het gaat met juf Henriët heel langzaam iets beter. Ze is

zowel in het werk als privé langere tijd ongemerkt over

haar eigen grenzen gegaan. Het kost nu tijd om hiervan te

herstellen. Op dit moment is ze nog niet in staat om weer

op school te zijn. We wensen juf Henriët beterschap en

hopen dat ze snel weer bij ons mag zijn.

Juf Erika begint, na haar verlof, op 2 februari weer met haar

werkzaamheden. Op donderdag zal ze groep 1/2A lesgeven

en op vrijdag geeft ze les aan de leerlingen van de

impulsgroep onderbouw. Juf Gerrita, die juf Erika

vervangen heeft, stopt dan met haar werkzaamheden in

groep 1/2A. We bedanken juf Gerrita voor haar inzet in

deze groep. De verdeling van de leerkrachten in groep 1/2A

is als volgt:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: juf Marjon

Donderdag: juf Erika

Kinderopvang
Na de renovatie zal de kinderopvang een plek krijgen in de

lokalen waar nu de groepen 3 en 4 zitten en waar de

directiekamer is. Naast peuter- en buitenschoolse opvang

zal er dan ook een kinderdagverblijf zijn en de

voorschoolse opvang behoort dan ook tot de

mogelijkheden. We zijn benieuwd of u daar gebruik van

gaat maken. Mocht u zelf gebruik willen maken van het

kinderdagverblijf en/of voorschoolse opvang, dan vragen

wij u om het inventarisatieformulier in te vullen. U kunt dit

formulier invullen via onderstaande link:

https://forms.office.com/e/c61vUjHq06

Mocht u ouders kennen die ook op zoek zijn naar een

kinderdagverblijf, wilt u ze dan vragen om dit formulier in

te vullen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Renovatie onderbouwlocatie
De renovatie van de Anton Mauvestraat zal vanaf week 8

(20 februari) beginnen en volgens de planning t/m week 31

(4 augustus) duren. We hebben twee lokalen leeg staan en

deze zullen als wissellokalen gebruikt worden. Op het

moment dat een lokaal wordt opgeknapt verhuist de groep

naar het wissellokaal en na ongeveer drie weken, gaat de

groep naar het opgeknapte lokaal. Het speellokaal, de hal

en de opvang worden daarna opgeknapt. De kleuren en

vloeren aan de binnenkant zijn o.a.:

Vanaf  medio april zal ook de buitenkant helemaal

geschilderd worden. Hier zullen de volgende kleuren voor

gebruikt worden:

Eén keer in de vier jaar wordt er een RI&E afgenomen door

het bedrijf Arboneel.

Met een RI&E brengen we de veiligheids- en gezondheids-

risico's binnen de school in kaart, zodat we aan de slag

kunnen met het wegnemen of verkleinen van deze risico’s.

Op basis van de resultaten worden namelijk

verbetermaatregelen vastgesteld en vertaald in een plan

van aanpak.  Het doel: zo min mogelijk gezondheids-

klachten, verzuim en ongevallen. De RI&E richt zich nu

voornamelijk op de bovenbouwlocatie. Na de renovatie van

de onderbouwlocatie zal ook hier een RI&E worden

afgenomen.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

https://forms.office.com/e/c61vUjHq06


www.koepelschool.nl

 2 0  J A N U A R I  2 0 2 3N u m m e r  1 0

Het thema tijdens de Gezin-school-kerk weken is "God

zorgt". Naar aanleiding van verschillende verhalen is verteld

over hoe God door alle vreugde en verdriet voor ons zorgt.

Ds. Beekman en ds. Verbaan zijn in een aantal groepen

geweest om hierover met de kinderen te praten en

aanstaande zondag hopen we de themaweken af te sluiten

met een dienst in de Bethelkerk en de Nieuwe kerk. In

beide kerken beginnen de diensten om 9.30 uur. Iedereen

van harte uitgenodigd!

In deze weken zijn we dankbaar dat we zo samen optrekken

in het vertellen van het evangelie aan de kinderen van de

school.

God zorgt
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 3 februari.

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

