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We sparen de komende periode voor ons
sponsorkind via Woord en Daad: Kezia. In de groepen
wordt er aandacht aan besteed en in de verschillende
periodes van het schooljaar wordt er ook post
gestuurd vanuit de kinderen naar Kezia. We hopen
met het zendingsgeld een mooi bedrag voor haar op
te halen, van harte aanbevolen!

Bidden voor school

Elke 2 weken komen we met een aantal ouders bij
elkaar om te bidden en te danken voor de zorgen en
zegeningen met betrekking tot school. Elke keer staat
er een klas centraal waarvan we de kinderen bij name
noemen. Hebt u gebedspunten of lijkt het u wat om
een keer, of structureel, mee te doen, dan vinden we
dat heel fijn!

Agenda
26 febr.-2 mrt.
5 maart
5-7 mrt.

Zending

Voorjaarsvakantie
Start project
Juf Bruijnis afwezig, juf
Jansen vervangt
Juf Luitjes voor groep 1b
Juf v. Keulen voor groep 1b
Juf Bruijnis afwezig, juf
Jansen vervangt
Biddag
Projectavond
Nieuwsbrief 13
Paasviering
Schoolfotograaf

De eerstvolgende keren zijn 14-3 (bidden we specifiek
voor groep 8), 28-3 (bidden we specifiek voor groep
1b) en 11-4 (bidden we specifiek voor groep 1-2). We
bidden in de lerarenkamer van ca 8.3-9.15u. Ook
kleine kinderen die nog niet naar school gaan kunnen
gerust mee. Zien we u ook de volgende keer?

Vanuit de ouderraad

Vakantie in aantocht betekent niet dat de OR stil gaat
zitten. Komende maanden zullen we weer
verschillende activiteiten organiseren, waar we nu al
plannen voor maken. Te denken valt aan de
Paaslunch en de Koningsspelen. Ook zullen komende
maanden weer verschillende activiteiten buiten het
schoolhek afspelen. Hierbij zullen de kinderen de
shirtjes van school dragen. Om ze weer fris en schoon
te kunnen dragen, zijn we op zoek naar een paar
ouders die de shirtjes willen wassen. Aanmelden kan
bij een van de OR-leden of via ornmb@koepelschool.nl. Verder zijn er komende
zomervakantie enkele OR-leden die afscheid zullen
nemen. Lijkt het je leuk om in de OR te gaan of wil je
er meer over weten, spreek een van ons dan gerust
aan! Een fijne vakantie gewenst!

Project: Heel Holland…

Na de vakantie starten we met de hele school een
project rondom Heel Holland… We kijken ernaar uit
om met de kinderen op allerlei verschillende
manieren aan de slag te gaan rondom de
verschillende onderwerpen die per klas gekozen zijn.
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We hopen veel te leren en veel verschillende talenten
te ontdekken en in te zetten! Graag willen we het
resultaat daarvan ook met u delen. We nodigen u
daarom uit om donderdag 15 maart, tussen 17.30uur
en 19.00uur een kijkje te komen nemen op school
met uw kind(eren). Van harte welkom!

Tijdens de projectweek is er voor alle kinderen veel te
doen, te leren en te ontdekken. Vanaf maandag 19
maart zullen de impulsgroepen weer van start gaan.

liefde en betrokkenheid mijzelf ingezet een bijdrage
te leveren aan hun brede ontwikkeling als mens
tussen de mensen, als schepsel van een machtig
Maker. Met de talenten die mij gegeven zijn heb ik
invulling gegeven aan het vertrouwen dat u stelt in de
Koepelschool, waarvoor mijn dank. Er zal nog een
moment gekozen worden waarop ik officieel
afscheid neem van de kinderen, collega's en van u als
ouders. Hierover krijgt u op een later tijdstip meer
informatie.
Hartelijke groet, Esther Boezer

Schoolfotograaf

Jeugdgezondheidszorg

Impulsgroepen en project

Op donderdag 29 maart komt de schoolfotograaf. Als
het goed is hebt u via juf van Harn informatie
ontvangen met betrekking tot het op de foto gaan
met broertjes/zusjes. Reageren op de mail van juf van
Harn kan tot uiterlijk 8 maart.

Lief en leed

Bijzonder mooi nieuws ontvingen we van juf Carina
Bruijnis. De juf en haar man Ton verwachten, als alles
goed mag gaan, eind augustus een kindje.
Meester Freek van Roekel en zijn vrouw Gera hopen
aan het begin van de zomer hun derde kindje te
mogen verwelkomen. We willen hen van harte
feliciteren en wensen de juf en Gera een goede
zwangerschap toe.
Ander, minder fijn, nieuws kwam van juf Esther
Boezer. Zij heeft besloten om een andere weg in te
slaan en de Koepelschool te verlaten. Een keuze waar
we respect en bewondering voor hebben, maar
tegelijkertijd zullen we in haar ook een hele goede juf
en fijne collega moeten missen. Ze schreef voor u
onderstaand bericht.
Lieve
ouders
van
de
koepelkids,
Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest op de
Koepelschool, wil ik jullie laten weten dat aan dit
stukje van mijn werkzame leven een einde is
gekomen. In de afgelopen periode heb ik veel
nagedacht, met verschillende mensen gesproken,
zelfonderzoek gedaan. Na heel wat gesprekken met
onze Hemelse Vader heb ik besloten mijn toekomst
elders voort te zetten. Enerzijds vind ik dit spannend,
anderzijds ben ik toe aan deze nieuwe afslag,
uitdaging en zie ik de toekomst met vertrouwen
tegemoet (wat deze ook brengen mogen, mij geleidt
des Heren hand). Ik ben dol op kinderen en heb met

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond
en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit
doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in
de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team,
bestaande
uit
een
doktersassistent,
een
jeugdverpleegkundige en jeugdarts.
Standaardonderzoeken
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard
onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar
door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt
gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt
gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in
de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze
onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis
voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij
een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u
vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van
uw kind.
Spreekuren
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u
samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur
van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt
u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de
ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek,
groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt
u denken aan onderwerpen als eten, slapen,
zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en
de puberteit (als het kind iets ouder is).
Nog vragen of een afspraak maken:
• http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid. Stuur
een email naar: ggd@vggm.nl
• Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en
13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000.
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Het JGZ-team,
Doktersassistent, Jeugdverpleegkundige en Jeugdarts

Tenslotte

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 23
februari. Ondertussen kunt u ons volgen via onze
website of Facebook.
We wensen u een hele fijne vakantie toe!

Concert Jedaja

Luizencontrole

In de week na de voorjaarsvakantie zal er weer
luizencontrole zijn. We vinden het fijn dat er zoveel
ouders bereid zijn te helpen om op onze school de
luizenproblematiek onder controle te houden. U kunt
ons daar thuis ook mee helpen door uw kind
regelmatig (zeker ook in de vakantie) te controleren.
Mocht u iets vinden, luis óf neet, dan is direct
behandelen noodzakelijk. Maar we willen u ook
dringend verzoeken om uw vondst te melden bij de
juf of meester van uw kind.

Met vriendelijke groet,
Het team van de Koepelschool NMB

