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Een nieuw schooljaar…

1 Samuël 2: 2 ‘Er is geen Rots dan onze God’.
Deze Bijbeltekst willen we als team van de
Koepelschool dit schooljaar meenemen als fundament
voor ons werk op school. De God van de Bijbel is het
fundament van ons leven. Van daaruit willen we het
werk met de kinderen doen. We mogen weten en erop
vertrouwen dat dit een vast fundament is!
We zien ernaar uit om de kinderen maandag weer te
mogen ontvangen. Normaal gesproken starten we om
half 9 met de lessen, maar maandag nemen we de tijd
om iedereen te ontvangen. U bent van harte welkom
om ook even binnen te lopen en de leerkracht van uw
kind de hand te schudden. Rond kwart voor 9 hopen
we met de kinderen de dag te kunnen starten.

Lief en leed

Voor zover wij weten zijn er geen verontrustende
berichten binnen gekomen tijdens de vakantie. Wel
een fijn bericht.
Annemijn, Ruben en Elise van Steenbeek hebben 18
juli een zusje gekregen. Haar naam is Alinde. We
feliciteren het hele gezin met de geboorte van Alinde.
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Nieuws uit de groepen

Schoolgids en jaarkalender

Juf Martine van Keulen start met de pabo opleiding en
ze hoopt deze eerste periode, naast haar
werkzaamheden op school, stage te lopen in groep 4
op maandag.

Vanuit de OR

In alle groepen is er intensief voorbereid en we kunnen
maandag starten zoals we dit voor de vakantie met u
hebben gedeeld.

Juf Henrieke van Nieuwamerongen zet haar reintegratie voort en zij zal dit in eerste instantie doen
ter ondersteuning van individuele leerlingzorg en in
groep 5/6.
Juf Henriette Steenbergen zal, naast haar
werkzaamheden in de groep, de impulsgroepen op
gaan pakken. Juf Gerrie Luitjes zal, als talentbegeleider,
op de achtergrond betrokken blijven. We hebben
mooie stappen gezet met de impulsgroepen afgelopen
jaar en we kijken ernaar uit om ook dit jaar weer aan
de slag te gaan en dit nog verder door te ontwikkelen.
De impulsgroepen zullen over enkele weken van start
gaan op de donderdagochtenden.
Juf Annemieke Vosselman is interim intern begeleider
en vervangt juf Carina Bruijnis tijdens haar verlof. Zij
zal op maandag aanwezig zijn.
Groep 3 en 4/5 (nu 4 en 5/6) hebben afgelopen jaar
gewerkt met Taakspel. Een methode die werkt aan
taakgerichtheid van kinderen en die daardoor ook een
positief effect heeft op de sfeer in de groep. Meester
Freek van Roekel, juf Dineke van den Houten en juf
Marjan Jansen hebben dit traject intensief uitgevoerd
en hun Taakspelcertificaat behaald. Juf Gerrie Luitjes
en meester Bert van den Brink hebben dit traject al
eerder doorlopen, wat maakt dat we, m.u.v. groep 2/3,
dit schooljaar ervoor kiezen om in alle groepen aan de
slag te gaan met Taakspel. Geja Visscher is als externe
specialist hierbij betrokken en begeleid ook de
leerkrachten die nu voor het eerst met Taakspel aan
de slag gaan.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de
samenstelling van de jaarkalender en de schoolgids. In
de loop van volgende week worden beide
documenten per mail naar alle ouders gestuurd.
Startfeest
We zijn in de vakantie al begonnen met de
voorbereidingen voor het startfeest op 6 september
met als thema: Groene vingers. We hopen er met
elkaar een gezellige start van het schooljaar van te
maken.
Om het startfeest goed te laten verlopen, hebben we
vrijwilligers nodig die ballonnen willen blazen, tafels
willen sjouwen, ervoor willen zorgen dat het
springkussen niet te vol wordt, willen schminken, enz
enz. Aanmelden kan op de intekenlijsten in de hal van
school of d.m.v. een mail naar or-nmb@vhsede.nl.
En vergeet natuurlijk niet om allemaal wat lekkers te
maken om de feestvreugde te verhogen!
Lege
flessen
actie
Vanaf de eerste schooldag gaan we ook lege flessen
verzamelen! De opbrengst komt ten goede van de
verdere aankleding van het schoolplein. De kinderen
mogen lege flessen, maar ook bonnetjes van
ingeleverde lege flessen inleveren NADAT de kinderen
door hun docent hebben laten noteren hoeveel ze
inleveren.
De klas die de meeste flessen inlevert, wint voor elk
kind uit de klas een ijsje aan Bernardo’s! De winnnaars
worden tijdens het startfeest bekend gemaakt.

Vanuit het gebedsteam

Als christelijke school is het goed om regelmatig in
gebed te gaan voor alles wat er op school speelt.
Daarom hebben we al jaren een gebedsgroep die 1x
per 2wkn bij elkaar komt. Elke keer wordt er voor
ingebrachte bid- en dankpunten gebeden en worden
alle kinderen van een klas bij name genoemd. Vanaf
woensdag 5 september starten we weer met bidden.
Dan staat groep 1 centraal. We gaan om 8.30u tot ca
9.15u in de lerarenkamer in gebed. Allen van harte
uitgenodigd!
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Heideweek optocht

Afgelopen heide-optocht hebben we samen met de
Oranjelaan meegedaan met een prachtige wagen
tijdens de heide-optocht. En dit werd beloond met de
originaliteit-prijs! Met vele mensen zijn we er druk
mee geweest. De prijs die we gekregen hebben was
niet alleen een geldbedrag was we ten behoeve van de
kinderen willen gaan besteden, maar ook een
ballonvaart voor 2 personen in augustus 2019! Het
idee is om die ballonvaart niet zomaar te vergeven,
maar de ouder die de meest ludieke/lucratieve PRactie ten behoeve van de Koepelschool weet te
bedenken, wint de ballonvaart! Ook hierover meer
tijdens het startfeest.

voor haar. We krijgen van Kezia ook wel eens een kaart
terug, waarin zij ons bedankt en waarin zij schrijft over
haarzelf.
Willen jullie weer meesparen?

Gymdagen

Op de volgende dagen wordt verwacht dat de
kinderen hun gymkleding meenemen:
Dinsdagmiddag: groep 5/6 en 2/3.
Donderdagmiddag: groep 4 en groep 7.
Vrijdagmorgen: groep 8.
De kinderen van groep 1/2 hebben alleen
gymschoentjes (geen zwarte zolen) nodig en die
mogen op school blijven.

Informatiemoment

Luizencontrole

In de week na de zomervakantie 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.

Zending

Vanaf de eerste schoolweek tot de herfstvakantie
sparen we voor ons sponsorkind Kezia uit India. Over
haar zullen de kinderen ook in de klas horen.
Het hele jaar door stuurt elke maand een groep van de
school een kaartje naar Kezia, ook bidt die groep dan

Op donderdag 6 september, voorafgaand aan het
startfeest, organiseren we een informatie moment.
Alle praktische informatie rondom de groep en voor
dit schooljaar ontvangt u voor die tijd via de mail. Maar
daarnaast willen we u ook de mogelijkheid geven om
een kijkje in de school en in de groep te nemen. Op
donderdagmiddag 6 september, tussen 16.30uur en
17.30uur is de school open voor u en uw kind(eren). Zij
mogen u dan rondleiden en kunnen u van alles
vertellen over het plekje waar ze zitten, de spulletjes
die ze gebruiken en de dingen waar ze mee bezig zijn.
Ook kunt u nader kennis maken met de juf/meester.
We hopen er een gezellig en informatief moment van
te maken. U bent van harte welkom! Om 17.30
verzamelen we in de hal voor een gezamenlijke
opening van het schooljaar en het startfeest.

Luistergesprekken

Op de Koepelschool proberen we ons onderwijs zoveel
als mogelijk af te stemmen op wat de kinderen nodig
hebben/wat de groep nodig heeft. U bent daar, als
ouder, een onmisbare schakel. Heel graag nodigen we
u daarom weer uit voor de luistergesprekken. We
vinden het fijn om dan te horen hoe het met uw kind
gaat. Ook kunt u informatie van waarde met ons delen
en investeren we in een goede samenwerking voor de
rest van het schooljaar. U zult z.s.m. een uitnodiging
ontvangen voor een 10 minuten luistergesprek in de
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week van 10 september samen met wat extra
informatie. Noteert u de data alvast in uw agenda?

Zo doen wij het op de Koepelschool!

Eén van de dingen die we altijd doen met de groep
aan het begin van het schooljaar is het bespreken van
een aantal regels en afspraken die ervoor zorgen dat
we het fijn hebben met elkaar en kinderen zich veilig
kunnen voelen bij ons op school. Dit doen we aan de
hand van de Vreedzame School methode. Omdat we
het van belang vinden dat we consequent kunnen
handelen n.a.v. de afspraken die we maken hanteren
we een viertal kapstokregels. Zo met de start delen
we deze graag nog een keer met u.
Wij werken en spelen samen
Jij, ik, hij of zij, op de Koepelschool hoort iedereen
erbij.
Wij zorgen voor rust in de school
In de klas, in de hal, zachtjes praten overal.
Wie rent hierbinnen, moet opnieuw beginnen.
Wij gaan respectvol met elkaar om
Zeg ik “stop”, hou dan op.
Voor groot en klein, zullen we aardig zijn.
Wij gaan goed met de materialen om
Voor alle materialen zorgen wij goed, omdat je ze
weer gebruiken moet.
Een van de zaken waar we met de start extra de
aandacht op willen vestigen is de laatste kapstokregel.
We zorgen ervoor dat iedere leerling het schooljaar
goed kan beginnen, met nette en goed bruikbare
spullen. Inclusief een goede vulpen voor de midden en
bovenbouw. Het verbruiken van de spullen (gum,
schriften, potloden etc.) is uiteraard geen probleem.
Waar nodig vullen we de spullen aan. Maar we
hanteren ook de afspraak “slopen is kopen”. Als er
moedwillig materiaal wordt vernield of beklad dan
verwachten we een vergoeding voor het materiaal dat
vervangen moet worden. Een overzicht van materialen
met bijbehorende bedragen zal in de loop van
komende week bij het grote magazijn komen te
hangen.

Veiligheid rondom de school

Op school doen we er alles aan om de veiligheid van
de kinderen te waarborgen. We hopen dat u als ouders
uw medewerking wilt verlenen aan een stuk veiligheid
rondom de school.
Oversteken kan het beste recht tegenover het grote
hek, waar dit ook is aangegeven op de weg.
Parkeerruimte is er middels parkeervakken langs de
weg. Zowel voor de school als langs de Verlengde
Blokkenweg en de Zanderijweg. Mocht het erg vol
staan dan is het grote parkeerterrein bij de Aldi een
goed alternatief. Parkeren in de bochten, op de
stoepen en in de berm is geen goed alternatief! Het
maakt de verkeerssituatie voor zowel kinderen als
volwassenen onoverzichtelijk en daarmee gevaarlijk.
Voelt u zich vrij om op het plein te wachten op de
kinderen, we hebben genoeg ruimte.
Parkeren van fietsen, scooters en andere kleinere
vervoersmiddelen rondom de ingang van het hek
hindert de doorgang.
Fijn als we, met elkaar, hier rekening mee kunnen
houden!

Vrije dagen nog even op een rij
Vakantie:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie
Studiedagen:
27 september
29 oktober
6 januari
6 en 7 mei

Datum:
22-10-‘18 t/m 26-10-’18
24-12-‘18 t/m 04-01-‘19
25-02-‘19 t/m 01-03-‘19
19-04-‘19 t/m 22-04-‘19
29-04-‘19 t/m 03-05-‘19
10-06-‘19 t/m 14-06-’19
19-07-‘19 t/m 30-08-‘19
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Vanuit het bestuur

Tenslotte

Notulist m/v
(± 18 vergaderingen per jaar)
Je notuleert de vergaderingen van het bestuur in de
avonduren. Onder verantwoordelijkheid van de
secretaris draag je zorg voor de voorbereidende
werkzaamheden zoals opstellen van de agenda het
opstellen en bijhouden van de actie- en besluitenlijst,
en verdere verslaglegging.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Vereniging Hervormde Scholen te
Ede zoekt ter ondersteuning van het bestuur een
vrijwilliger voor de taak van:

Ben je betrokken bij (een van de) hervormde scholen
en draag je het christelijk onderwijs op onze scholen
een warm hart toe, pas je binnen de identiteit van de
vereniging en zou je ons willen ondersteunen in het
werk, stuur dan een mail naar
secretaris.hse@gmail.com.
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen
met de secretaris, Bertine Looijen, via de mail of 0654924095.

Vanuit de MR

Onze MR is nog steeds op zoek naar twee ouders die
dit schooljaar de oudergeleding van de MR willen
vormen. We zoeken betrokken ouders die mee
kunnen en willen denken in de zaken die school en
onze vereniging aan gaan. Dit samen met twee
leerkrachten vanuit de Koepelschool. Mochten er
meerdere aanmeldingen komen dan zal er middels
verkiezing een ouder gekozen worden. Aanmelden of
verdere informatie aanvragen kan bij Mariëtte van
Harn, mr@koepelschool.nl.

Komende nieuwsbrieven

Deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar is
geschreven voor onze locatie. Vanaf de volgende keer
komt er om de week een gezamenlijke nieuwsbrief uit
(samen met de locatie OL). Zoals gewoonlijk worden
de nieuwsbrieven ook altijd op de website geplaatst.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7
september. Ondertussen kunt u ons volgen via onze
website of Facebook.

Het team van de Koepelschool NMB

