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De afgelopen weken is er hard gewerkt

op beide schoolpleinen. De verwachting

is dat rond de voorjaarsvakantie de

werkzaamheden zijn afgerond. 

Op de Anton Mauvestraat zijn de

schilders al begonnen met

voorbereidende werkzaamheden zoals

schoonmaken en schuren. Ze zijn vooral

bezig in de lege lokalen en in de hal.
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Vrijdag 24 februari:
Alle kinderen 's middags vrij

Ter overdenking

Agenda

Week van 20-24 februari:
Oudergesprekken

Wo
op 
uur

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Lied 992 uit het Liedboek
Tekst: William Livingstone Wallace – ‘What does our

God require of us’ (vertaling Wim van der Zee)

Lees en luister meer...

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je
weet wat de HEER van je wil: 
niets anders dan recht te doen, trouw te
betrachten en nederig de weg te gaan
van je God. 

Micha 6: 8

Bedrijvigheid

Woensdag 8 februari:
Gebedsgroep op de AM van
8.30 tot 9.15 uur.

De vuilniswagen van de ACV op de onderbouwlocatie.
Dit past goed in het Jeelo project 'Inrichten van je eigen omgeving'.

Vrijdag 17 februari:
1e rapport mee naar huis

Sloopwerkzaamheden in het lokaal

Het buitenlokaal krijgt steeds meer vorm

Vrijdag 24 februari:
Nieuwsbrief 12 wordt
verzonden

Vrijdag 24 februari:
Nieuwsbrief 12 wordt
verzonden

Week 27 febr. t/m 3 maart:
Voorjaarsvakantie

Dinsdag 7 maart:
Ouderavond Wonderlijk
gemaakt

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wat-vraagt-de-heer-nog-meer-van-ons/
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Ouderavond Wonderlijk gemaakt

Psalmenrooster
Week 6: Psalm 116: 11 OB

Week 7: Psalm   34:   9 NB

Week 8: Psalm 124:   1 OB

Het psalmenrooster is ook te downloaden op de schoolsite

onder 'documenten'.

We gaan dit jaar werken met de vernieuwde methode

Wonderlijk Gemaakt, een methode voor seksuele vorming. 

Zet u dinsdag 7 maart alvast in de agenda? Tijdens deze

ouderavond wordt u als ouder toegerust om in openheid

en vertrouwen met uw kind(eren) te praten over relaties en

seksualiteit. We vinden het belangrijk om hier samen in op

te trekken als school en ouders. Zo kunnen kinderen

begeleid worden om met verwondering, vertrouwen en

weerbaarheid een plaats in de huidige maatschappij in te

nemen. We rekenen op uw komst! De inloop is

vanaf 18.45 uur op de locatie aan de Nieuwe

Maanderbuurtweg 2, we starten om 19.00 uur.

In de periode vanaf 13 maart t/m april geven we de

lessenserie van de methode Wonderlijk Gemaakt.

10-minutengesprekken
In de week van 20 t/m 24 februari houden we onze 10

minuten gesprekken.

Ouders met meerdere kinderen op school kunnen zich op

14 februari vanaf 9.00 uur inschrijven via Parro. Graag 10

minuten tussen de verschillende gesprekken plannen als

dat mogelijk is. Op 15 februari kunnen ouders met één kind

op school vanaf 17.00 uur een gesprek inplannen. Op 19

februari om 20.00 uur stopt de inschrijving.

Rapporten 1e periode
Op vrijdag 17 februari krijgen de leerlingen hun eerste

rapport mee naar huis. De leerlingen van de groepen 1 en 2

krijgen een vernieuwd rapport mee naar huis.  Dit rapport

is speciaal voor jonge kinderen ontwikkeld. Wij vinden dat

elk kind trots op zichzelf mag zijn. Oók trots op het rapport

wat mee naar huis gaat, daarom het “Dit kan ik al” rapport

aan de hand van foto’s met een begeleidend schrijven. Het

doel van deze opzet is trotse kinderen die zelf thuis aan

papa en mama vertellen wat al heel goed gaat op school en

wat ze nog graag zouden willen ontwikkelen. 

De leerkrachten van groep 1/2a en groep 1/2b willen graag

alle ouders tijdens het 10-minutengesprek spreken.

Op 1 februari vindt jaarlijks de leerlingtelling plaats. Op

basis van dit aantal ontvangen we bekostiging van de

Rijksoverheid. Op 1 februari van dit schooljaar stonden er

211 leerlingen ingeschreven op de Koepelschool. Aan het

eind van dit schooljaar gaan er maar liefst 43 groep 8

leerlingen de school verlaten.

We hebben graag zicht op het aantal aanmeldingen en

instroom, dus als u broertjes of zusjes die in de periode t/m

oktober 2024 nog niet heeft ingeschreven, dan kunt u een

inschrijfformulier aan meester Alexander vragen. Dat kan

via het mailadres directie@koepelschool.nl of u spreekt

hem persoonlijk aan.

Mocht u ouders kennen met kinderen die in de periode t/m

oktober 2024 vier jaar worden, wilt u ze dan op onze school

attenderen! Zij kunnen via het contactformulier op de site

(https://www.koepelschool.nl/contact/) of via

directie@koepelschool.nl aangeven dat ze graag een

afspraak voor een kennismakingsbezoek willen maken.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Leerlingtelling Afsluiting Jeelo project op de onderbouw
Op vrijdag 17 februari sluiten wij op de

Anton Mauvestraat ons Jeelo project 

'Inrichten van je eigen omgeving' af. 

Ouders zijn van harte welkom om van

8.30 tot 9.00 uur een kijkje in de groepen

1/2a, 1/2b, 3 en 4 te nemen.

Centrum voor jeugd en gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt het hele jaar door

diverse cursussen, themabijeenkomsten en voorlichtingen

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

in samenwerking met andere organisaties.

In de link onderaan dit bericht 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

mailto:directie@koepelschool.nl
https://www.koepelschool.nl/contact/
mailto:directie@koepelschool.nl
https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 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

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

