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Veel personen uit de Nederlandse

geschiedenis hebben nog steeds een

belangrijke invloed op ons huidige

dagelijks leven. Ze hebben een

uitvinding gedaan of gestreden voor iets

waar wij nu nog steeds veel plezier van

hebben. Maar er zijn ook fouten

gemaakt. Daar kunnen wij van leren en

er zo voor zorgen dat dat niet meer

gebeurt. Het doel van dit project is dat

kinderen met bewondering of

verwondering kijken naar personen van

vroeger. Dat zij daar zelf een kritische

mening over kunnen vormen en dat ze

deze vervolgens durven te uiten.
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Woensdag 8 maart:
Biddag in de Bethelkerk,
vanaf groep 3

Ter overdenking

Agenda

Wo
op 
uur

Deze periode wordt lijdenstijd of ook wel

veertigdagentijd genoemd. Het is  een

periode van inkeer en bezinning voor

Pasen. Een tijd waarin de blik minder op

onszelf en meer op God gericht moet

zijn. Op Jezus, Die als de Zoon van God,

wilde lijden en sterven voor ons.

Hieronder een kindergedicht als houvast

waar het in deze periode om mag gaan.

Veertig dagen om te wennen

aan een minder vol bestaan.

Om te weten dat je met eten

soms te gulzig hebt gedaan,

om te merken dat je met werken

vaak niet thuis was, veel te druk,

dat je geen tijd had voor een zijpad

en geen oog had voor geluk.

Veertig dagen om te wennen

aan een leven langzaamaan.

Om met anderen fijn te wandelen

of naar iemand toe te gaan,

om te praten of te eten

of een spelletje te doen,

meer te bidden, God in ’t midden,

alles meer bewust te doen.

Jeelo na de voorjaarsvakantie

Jeelo project 'Inrichten van je eigen omgeving': 
De groepen 8 nemen een kijkje in het gemeentearchief van de gemeente Ede.

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

Vrijdag 17 maart:
Nieuwsbrief 13 wordt
verzonden

Week 27 febr. t/m 3 maart:
Voorjaarsvakantie

Dinsdag 7 maart:
Ouderavond Wonderlijk
gemaakt

Veertig dagen om te wennen

aan een leven uit Gods hand,

om zijn droom weer te herkennen:

vrij te zijn in ’t beloofde land! 

Marjet de Jong, Pluk het jaar!

Woensdag 15 maart:
Stembureau op de NMB

Donderdag 16 maart:
Kangoeroe reken- en
wiskundewedstrijd
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Ouderavond Wonderlijk gemaakt

Psalmenrooster
Week 10: Psalm 25:   3 NB

Week 11: Psalm 38: 22 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.

Op dinsdagavond 7 maart organiseren we een ouderavond

met Mieneke Aalberts van Driestar Educatief waarin u als

ouder wordt 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 19.00 uur op de locatie aan de

Nieuwe Maanderbuurtweg 2, we starten om 19.15 uur. We

willen de avond om 20.45 uur afronden. U kunt dan nog

blijven voor een hapje en een drankje.

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

groepen de lessenserie van de methode Wonderlijk

Gemaakt.

Om te weten op hoeveel ouders we kunnen rekenen, willen

we u vragen om via Parro u zich voor de ouderavond aan

te melden.

Wel en wee van de leerkrachten

Hieronder de data van de vakanties in het schooljaar 2023-

2024. De vrije (mid)dagen zullen op een later moment nog

bekend gemaakt worden.

Hoofdluis
Wilt u aan het eind van de vakantie uw kind(eren)

controleren op hoofdluis. Mocht u hoofdluizen ontdekken

dan uw kind direct behandelen door het haar twee weken

lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige

kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis

uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar

hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee

weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen.

Op deze manier houden we de school hoofdluisvrij.

Juf Anneke gaat na de voorjaarsvakantie haar taken op

school weer volledig oppakken.

Juf Karlijn heeft de bestralingen afgerond en ze krijgt vanaf

volgende week chemotherapie. Een pittig traject ligt nog

voor haar.

Juf Henriët gaat heel langzaam iets vooruit, maar ze zal

voorlopig nog niet op school zijn. Ook juf Matthanja is nog

ziek.

We zijn blij en dankbaar dat juf Anneke weer kan werken en

we wensen juf Matthanja, juf Karlijn en juf Henriët heel veel

sterkte en Gods zegen toe in deze periode van ziek zijn. 

 

Wilt u de zieke collega's ook dragen in uw gebed!

Vakantierooster 2023-2024

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 17 maart.

Ondertussen kunt u ons volgen via:

www.facebook.com/Koepelschool 

www.twitter.com/kpsede 

www.instagram.com/koepelschool 

Iedereen een goede vakantie toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Team van de Koepelschool

Woensdag 8 maart is het Biddag. Het thema is “Zie jij het
ook?” Dit jaar vieren we dit in de Bethelkerk. 

Deze Biddag vragen we of God laat zien dat Hij naar ons

luistert en ook in het komende seizoen voor ons (voedsel

en werk) zorgt. We vragen of God ook onze ogen opent,

zodat we zien op welke manieren Hij dat doet. 

De collecte is bestemd voor schoolspullen op de school in

Malawi.

Download het gezinsdagboekje dat u in de week van

Biddag  thuis kunt gebruiken.

Biddag

https://talk.parro.com/
http://www.facebook.com/Koepelschool
http://www.twitter.com/kpsede
http://www.twitter.com/kpsede
http://www.instagram.com/koepelschool
https://www.koepelschool.nl/wp-content/uploads/2023/02/Bijlage-19-Gezinsdagboek-a4.pdf

