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Terwijl we nog in het huidige schooljaar

zitten, zijn we ook al bezig met het

schooljaar 2023-2024. De jaarplanner 

 wordt langzaam maar zeker gevuld met

activiteiten en er wordt gekeken naar de

groepsverdeling en de

personeelsformatie. We hopen u in juni

uitgebreider te informeren.

Als uw kind tussen nu en juni 2024 vier

jaar wordt en nog niet bij ons is

aangemeld, wilt u dat dan zo spoedig

mogelijk doen? We kunnen de

groepsverdeling dan zo volledig mogelijk

maken. Een paar leerlingen meer of

minder kan zorgen dat we wel of geen

instroomgroep gaan starten. 

U kunt meester Alexander om een

inschrijfformulier vragen. 
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Dinsdag 28 maart:
Studiedag, alle kinderen vrij

Ter overdenking

Agenda

Wo
op 
uur

Deel in mijn vreugde, want ik heb het

schaap gevonden dat verdwaald was.

Lucas 15:6

Honderd schapen, eentje kwijt.
Dit verhaal geeft ons een kijkje in de

hemel. Het is feest als iemand tot inkeer

komt, als iemand beseft dat hij of zij God  

nodig heeft om goed te kunnen leven.

Als iemand zich aan wil sluiten bij het

goede verhaal van Gods liefde. Jezus is

naar deze aarde gezonden om de

verloren schapen te zoeken. Hij wil hen

Gods liefde schenken, zonder dat ze er

iets voor hoeven te doen. Dat doet Jezus

keer op keer, want schapen zijn

hardleers, ze lopen gerust nog een

keertje van de kudde weg.

In onze ogen is 99 procent waarschijnlijk  

een geweldige score, maar dat geldt niet

voor Jezus. Hij zal toch blijven denken

aan die ene die (nog) kwijt is. Want bij

God kan niemand gemist worden.

PKN 40-dagentijdkalender 2023

Nieuw schooljaar

Woensdag 22 maart:
Gebedsgroep op de NMB
van 8.30 tot 9.15 uur

Vrijdag 31 maart:
Nieuwsbrief 14 wordt
verzonden

Vrijdag 31 maart:
Versieren en opruimen voor
Pasen, Wie helpt de OR een
handje? U kunt zich
opgeven via de Parro
agenda.
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De eerste  twee lokalen zijn opgeknapt.
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Opening Jeelo project

Psalmenrooster
Week 12: Psalm 22: 1 NB

Week 13: Psalm 17: 3 OB

Het psalmenrooster is ook te downloaden op de schoolsite

onder 'documenten'.

In de afgelopen periode hebben we op beide locaties ons

nieuwe Jeelo project 'leren van personen van vroeger'

geopend.

Op de onderbouwlocatie kwam een persoon van vroeger

op school. Maar wie van vroeger kwam op bezoek? Na een

paar keer raden wisten we het! Er was een ridder op onze

school! Hij vertelde ons van alles over zijn leven in de

middeleeuwen.

Het ‘Vlaggensysteem’ is een methode om seksueel gedrag

van jeugdigen eventueel bespreekbaar te maken, te

beoordelen of het om gezond of grensoverschrijdend

gedrag gaat en vervolgens adequaat op het gedrag te

kunnen reageren. 

Van de ouderraad
Op donderdag 6 april zal er weer een paaslunch worden

gehouden met de kinderen. Graag vragen we aan iedere

ouder/ verzorger om 5 hapjes te verzorgen per kind. 

Een paar ideeën voor deze lunch: vijf wraprolletjes met een

vulling die je kind lekker vindt, vijf fruitspiesjes, vijf

knakworstjes in bladerdeeg, vijf kindertoetjes, vijf broodjes

met beleg, vijf groentespiesjes, vijf zoete of hartige 

cupcakes…  

De hapjes moeten direct eetbaar zijn, dus niet afgebakken

of opgewarmd hoeven worden door de OR! 

De hapjes kunnen bij de start van de schooldag afgegeven

worden, mits het niet koud of warm bewaard moet worden.

Anders graag de hapjes rond 11:30 uur brengen voor de

start van de lunch. De meegebrachte bakjes graag voorzien

van de naam om verwarring te voorkomen. Om 14:30 uur

kunnen de meegebrachte bakjes weer worden opgehaald.

Ieder kind neemt zelf bord, beker en bestek mee, de

ouderraad verzorgt het drinken.

We hopen weer een gezellige lunch samen met de kinderen

te hebben.

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 31 maart.

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

Ook op de bovenbouwlocatie konden de leerlingen leren

van personen van vroeger. Er waren hele bijzondere gasten

bij ons op bezoek: Napoleon Bonaparte, Meneer Spinoza,

Multatuli, Hugo de Groot en Aletta Jakobs. Ze hebben ons

iets verteld over hun leven. De komende weken horen we

vast meer over hen. Wat kunnen we van hen leren? Wat

moeten we juist niet van hen overnemen? We leren o.a. een

mening vormen en een betoog schrijven.

Relationele en seksuele vorming
Dit jaar zijn we bezig geweest om relationele en seksuele

vorming structureel een plaats in ons onderwijsaanbod te

geven. We hebben hiervoor een kwaliteitskaart gemaakt, de

vernieuwde versie van de methode 'Wonderlijk gemaakt'

aangeschaft, een ouderavond over dit onderwerp

gehouden en we zijn nog bezig om ons te verdiepen in het

‘Vlaggensysteem’.
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Paasviering
WOENSDAG 5 APRIL

18.30-19.30 uur
Inloop vanaf 18.15 uur

Koffie, thee en limonade na afloop
 

Goede Herderkerk
Ganzeweide 17, Ede

 
Voor leerlingen, ouders en verzorgers


