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Zending
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Gemeenteraadsverkiezingen
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(kinderen vrij)
Tweede paasdag
(kinderen vrij)
Koffieochtend
Groep 5 middag vrij

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!
De eerstvolgende keren zijn 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 8.39.15u. Ook kleine kinderen die nog niet naar school
gaan kunnen gerust mee. Zien we u ook de volgende
keer?

Voor in de agenda…

Het duurt nog even, maar op vrijdag 20 april zijn de
koningsspelen en de schoolsportolympiade voor groep
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6 t/m 8. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn, net als
anders, om 11.45uur uit deze dag. In verband met
bovengenoemde activiteiten zal groep 5 deze dag ook
om 11.45uur vrij zijn. Zij hoeven dus ’s middags niet
naar school!

Koffieochtend

Op woensdag 4 april organiseren twee studenten
pedagogiek een koffieochtend over hooggevoeligheid.
We starten om 8.30uur en we hopen rond 9.15uur af
te ronden. U bent van harte welkom!

Vanuit de ouderraad

Nu het weer beter wordt, krijgt ook de OR
lentekriebels 😉. Verschillende activiteiten worden
voorbereid. Binnenkort al hebben we de Paaslunch.
Dit doen we vanwege de schoolfotograaf op woensdag
28-3. Daarna komen de Koningsspelen al snel
dichterbij. Zet vrijdag 20-4 dus vast in uw agenda om
te komen kijken/helpen in de klas van uw kind(eren).
Ook zijn we heel blij te kunnen melden dat er een
moeder zich heeft aangemeld voor de verzorging van
de schoolshirtjes. Hier zijn we heel dankbaar voor! En
er heeft naar aanleiding van de informatie-avond in
januari een vader zich gemeld om te helpen bij het
tuin- en pleinonderhoud. Hier zoeken we nog een
aantal ouders voor om 1x per 6-8wkn samen het plein
netjes te maken en de tuin te onderhouden. Ons idee
is om dat op een zaterdagmorgen te doen, maar in
overleg kan ook gekozen worden voor een ander
tijdstip. Aanmelden kan op or-nmb@koepelschool.nl
of spreek gerust een van de OR-leden aan! Al met al
weer genoeg te doen komende tijd! Mogen we
rekenen op uw hulp?

Paaslunch

Op woensdag 28-3 willen we met alle kinderen op
school de Paaslunch houden van 11.30-12.30u. U kunt
uw kind dus op de gewone tijd ophalen op school.
Om de Paaslunch mogelijk te maken willen we alle
ouders vragen hun kind(eren) bord/bestek/beker mee
te geven. En ook 5 hapjes voor de gezamelijke maaltijd.
Te denken valt aan kleine broodjes of spiesjes. Liefst

iets wat lekker én gezond is natuurlijk!
Liever geen ei, want daar zorgt de ouderraad al voor.
Voor drinken wordt gezorgd.
Al het lekkers mag op de dag zelf op de tafels gezet
worden die klaarstaan in de hal. Mocht u iets warms
willen maken dan kan dat tot 11.15u worden gebracht.
Groeten namens de Ouderraad,
Riekie Leppers en Annemieke van de Goor

Project: Heel Holland…

We hebben, samen met de kinderen, ontzettend
genoten van het project de afgelopen twee weken én
van de projectavond afgelopen donderdag. Wat
waren er veel belangstellenden en wat was het leuk
om met elkaar alle groepen te bewonderen! Zeker
ook namens de kinderen: heel erg bedankt voor uw
komst!

Biddag

Woensdagochtend vierden we biddag met elkaar in de
hal.
We hoorden van het verhaal waarin een weduwe
roept om hulp en op een bijzondere manier genoeg
olie krijgt om van te leven (2 Koningen 4:1-7)
De geschiedenis van de weduwe en haar zonen laat
ons zien dat God wil voorzien in alles wat wij nodig
hebben. Hij doet dit in een tijd waarin er veel
afgodendienst is op een manier die niet voor iedereen
zichtbaar is. In haar kwetsbare situatie doet de
weduwe via de profeet Elisa een beroep op de hulp
van de God van Israël. Ze geeft zich aan Hem over,
want ze gehoorzaamt aan de opdracht die ze
vervolgens van Elisa krijgt. De Heere doet achter de
gesloten deuren van haar huis een wonder, waardoor
zij haar schuldeisers kan betalen en genoeg heeft om
samen met haar zonen van te leven. De Heere God wil
dat ook wij Hem vertellen wat ons bezighoudt. In die
weg geeft Hij ons alles wat wij nodig hebben om te
leven. Dat vraagt geloof en vertrouwen. Als we bidden,
mogen we erop vertrouwen dat de hemelse Vader
doet wat in Zijn ogen het beste voor ons is. Als wij ons
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leven met Hem delen, mogen wij ook opmerken op
welke manieren Hij voor ons zorgt.

Lief en leed

Juf Henrieke van Nieuwamerongen moet het rustig
aan doen en is op dit moment niet aan het werk. Juf
Conny van de Munt zal er daarom op maandag,
dinsdag en woensdag zijn voor groep 7. Juf Nynke
Boersma is er voor de groep op donderdag en vrijdag.
We zijn blij met de inzet van juf Boersma en we heten
juf van de Munt van harte welkom op onze school! We
hopen dat de rust juf van Nieuwamerongen goed zal
doen en dat zij straks ook weer schooltaken op mag
gaan pakken.

Inspectierapport

Afgelopen november vond het herstelonderzoek van
de inspectie plaats en ontving de school een
voldoende beoordeling en een basisarrangement. We
informeerden u daar al over middels de mail en op de
ouderavond van 31 januari. Sinds deze week is de
beoordeling en de rapportage ook te vinden op de site
van
de
onderwijsinspectie:
www.onderwijsinspectie.nl

Help mee om Nederland schoon te maken

Werkgroep Groene Genade van NGK De Pelgrim doet
mee aan Nederland Schoon op 24 maart 2018.
We gaan aan de slag rondom de Speeltuin De
Zanderij in Ede-Zuid.
Doe met ons mee en geef je op. In een paar uurtjes
maak je een groot verschil!
WANNEER: ZA 24 MAART 2018
HOE LAAT: 10.00 – 12.00 UUR
WAAR: Speeltuin De Zanderij, Nijverheidslaan 23a,
Ede
Na de schoonmaakactie wordt er voor de deelnemers
voor o.a. soep gezorgd.
Geef je op voor 20 maart 2018:
alexsytsma@hotmail.com

Iedereen is welkom, groot en klein.
Namens werkgroep Groene Genade
Alex Sytsma

Tenslotte

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 29
maart. Ondertussen kunt u ons volgen via onze
website of Facebook.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Koepelschool NMB

