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Elk schooljaar hebben we over het jaar

verdeeld 5 studiedagen. Op deze dagen

kunnen we als team ons verdiepen in

allerlei onderwerpen en tijdens pauzes

en de lunch weer met elkaar bijpraten.

Afgelopen dinsdag hadden we weer een

studiedag. We hebben met elkaar

gepraat over de formatie voor het

komende jaar. Ook hebben we met

elkaar gekeken naar burgerschap en het

geven van 90 minuten bewegingsonder-

wijs. We hebben daarin stappen gezet

om het goed te omschrijven in het

schoolplan, maar uiteraard ook hoe we

het in de praktijk voor de leerlingen gaan

organiseren.

's Middags zijn we in de leerwerk-

groepen bezig geweest met Jeelo,

sociaal-emotionele vorming en hebben

we met elkaar gebrainstormd over het

Koepelfeest. U hoort daar binnenkort

meer over.

 

En het was het derde uur en zij kruisigden Hem.

En het opschrift met Zijn beschuldiging was

boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE

JODEN. En zij kruisigden met Hem twee

misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan

Zijn linkerzijde. En het Schriftwoord is in

vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de

misdadigers gerekend.

Markus 15:25-28

Er heeft een kruis op Golgotha gestaan 

dat de tijd in tweeën heeft gebroken. 

Wat God al, vóór de schepping had besloten

kwam hier van knop in volle bloei te staan.

Daar heeft Zijn Zoon de rekening voldaan

voor de zondaar, die is vastgelopen. 

Er heeft een kruis op Golgotha gestaan. 

De dag had zich in duisternis verstoken 

toen Hij, vervangend, heeft terechtgestaan.

Zijn bloed heeft voor de zondeschuld

gedropen, 

’t verloren paradijs ging daar weer open. 

Voor mij ligt er de grond van mijn bestaan. 

Er heeft een kruis op Golgotha gestaan. 

Mies Vreugdenhil, 
Uitzicht, De Groot Goudriaanwww.koepelschool.nl
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Woensdag 5 april:
Paasviering in de Goede
Herderkerk om 18.30 uur

Ter overdenking
Agenda

Wo
op 
uur

Studiedag

Woensdag 5 april:
Gebedsgroep op de AM van
8.30 tot 9.15 uur

Vrijdag 21 april:
Nieuwsbrief 15 wordt
verzonden

Donderdag 6 april:
Paaslunch

Aan het werk tijdens de studiedag

Vrijdag 7 en maandag 10
april: Goede Vrijdag en 2e
Paasdag, alle kinderen
hebben vrij.

Dinsdag 18 en woensdag 19
april: IEP Eindtoets groep8

Woensdag 19 april:
Gebedsgroep op de NMB
van 8.30 tot 9.15 uur
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5 April: Paasviering

Psalmenrooster
Week 14: Psalm   36:   2 NB

Week 15: Psalm 143: 10 OB

Week 16: Wilhelmus

Het psalmenrooster is ook te downloaden op de schoolsite

onder 'documenten'.

Van de ouderraad
Ouderbijdrage
Voor de ouderbijdrage zijn in de achterliggende maanden

verschillende betalingen bedaan. We hebben gemerkt dat

veel ouders het gemak van de QR code hebben ontdekt.

Daarnaast zien we ook soms dat ouders iets meer betalen,

heel fijn. In onderstaande tabel kunt u zien dat we

inmiddels van ruim de helft van de ouders een bijdrage

hebben mogen ontvangen. Een bedrag van €3010,-.

Hartelijk dank daarvoor!

De kinderen zitten in de kerk bij de leerkrachten als groep.

Ouders en verzorgers kunnen zelf een plekje in de kerk

zoeken. Om 18.30 uur gaan we beginnen, het zou fijn zijn

als iedereen aanwezig is.

Wilt u tijdens de viering tussendoor niet applaudisseren,

aan het einde van de viering krijgt u hier de gelegenheid

voor.

Aan het einde delen de leerkrachten een attentie uit aan de

kinderen van hun groep. Daarna kunnen de ouders hun

kinderen ophalen.

Na afloop staat er koffie, thee en limonade klaar. Hartelijk

welkom om nog even met elkaar te praten.

Graag brengen we dit nogmaals onder uw aandacht, omdat

wij voor het organiseren van leuke activiteiten voor de

leerlingen afhankelijk zijn van uw bijdragen. Mocht u het

vergeten zijn en alsnog uw bijdrage willen geven, dan vindt

u hieronder nogmaals de gegevens: 

 € 25,- voor het eerste kind van een gezin op school 

 € 22,50 voor het tweede kind op school 

 € 20,- voor het derde of vierde kind op school 

Het is vrijblijvend om van de korting gebruik te maken. U

kunt ook voor elk kind €25,- betalen. Graag ontvangen wij

de ouderbijdrage op IBAN rekeningnummer NL73 RABO

0358 3772 69 t.n.v. Koepelschool OR onder vermelding van

de naam van uw kind(eren) + de groep(en) + ouderbijdrage

schooljaar 2022-2023. 

U kunt ook via de QR-code of betaallink betalen. Aangezien

u dan geen namen van uw kinderen en groepen kunt

vermelden, willen we u vragen om dan een mailtje te

sturen naar or-kps@vhsede.nl dat u via de QR-code heeft

betaald.

Hartelijk dank,

Namens de Ouderraad

Jos van de Goor, 

Wilma van Klompenburg, 

Bernadet Jansen 

en Joelle Bolle

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=KEyo9I_TRBC0ZybWfFS6Og

mailto:or-kps@vhsede.nl
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=KEyo9I_TRBC0ZybWfFS6Og
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Paaslunch
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.

Paassfeer
De ouderraad is vanmorgen bezig geweest om de beide

locaties in Paassfeer te brengen:

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 21 april.

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

Vacature RvT
Voor de Raad van Toezicht van de Drieslag zijn op dit

moment twee vacatures. Heeft u interesse, of kent u

iemand die interesse heeft, dan zijn onderstaande

vacatures heel interessant.

Sollicitaties lopen via de website van Versteeg Search &

Interim-management (www.versteege-search.nl)

Vacature RvT bestuurlijk profiel

Vacature RvT financieel profiel

http://www.facebook.com/Koepelschool
http://www.twitter.com/kpsede
http://www.twitter.com/kpsede
http://www.instagram.com/koepelschool
http://www.versteege-search.nl/
https://vacature.versteege-search.nl/vacatures/vacature-lid-raad-van-toezicht-bestuurlijk-profiel-316194-12.html?utm_source=DSL&utm_medium=werkenbij&utm_campaign=DSL&utm_content=RVT_BP
https://vacature.versteege-search.nl/vacatures/vacature-lid-raad-van-toezicht-financieel-profiel-333643-12.html?utm_source=DSL&utm_medium=werkenbij&utm_campaign=DSL&utm_content=RVT_FP

