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Ter overdenking
Komende zondag is het de eerste
adventszondag. Opnieuw mogen we een
periode van gedenken hebben. Gedenken dat
Jezus Christus naar deze wereld kwam. Het is
een ongelooflijk groot wonder dat de Zoon van
God de hemelse heerlijkheid wilde verlaten om
geboren te worden in een stal van Bethlehem.

Contactmomenten
Binnenkort staat het ouderportal weer open om
in te schrijven voor de contactmomenten. Het is
niet verplicht om u elke keer in te schrijven. Als
u de leerkracht onlangs nog gesproken hebt
over uw kind, dan mag u het contactmoment
rustig een keer overslaan.

Personele zaken
Vorige week hebben we met twee sollicitanten
een gesprek gehad en zijn proeflessen bekeken.
Per 1-1-2018 is juf Gerrita de Rooij benoemd in
de vacature die ontstaat door het vertrek van
meester Nico Lamper. We zijn erg blij dat we
haar hebben kunnen benoemen. Juf Gerrita de
Rooij is een ervaren leerkracht en bekend met
onze scholen (zij is ouder van Koepelschool
NMB). We heten haar welkom toe binnen onze
school.

Psalmen voor de komende weken
Week 47: Ps. 145: 3 OB
Week 48 : Ps. 143: 9 NB
Agenda
5 dec. Sinterklaasfeest
6 dec. Gebedsgroep
7 dec. Contactmomenten
20 dec. Gebedsgroep
22 dec. Kerst Sing-in en Kerstviering

Aankomst Sinterklaas
Dinsdag 5 december hopen we Sinterklaas te
verwelkomen op school.
De aankomst zal plaatsvinden op het grote
plein. Alles begint rond 08.30u.
De voordeur zit deze ochtend op slot. Wij willen
u vragen allemaal via de ingang bij het
fietsenhok, te verzamelen op het grote plein.
Alle kinderen mogen bij de groepsleerkracht
gaan staan. De kleuters hoeven niet eerst naar
de klas.
Continurooster
Het is al een keer gemeld; op het jaarrooster
staat bij diverse data: continurooster tot 14.00
u. Omdat bij het opstellen van het jaarrooster
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nog niet bekend was dat we definitief over
zouden stappen op een algeheel continurooster
zijn de eindtijden op deze data gewoon om
14.30 u.

Ook is er deze week een gesprek geweest met
Emma Slikkerveer uit Veenendaal als vervanging
voor juf Karlijn Ruitenberg vanaf medio januari.
We zien terug op een positief gesprek en
hebben haar een tijdelijke benoeming
aangeboden. Deze benoeming heeft ze
aanvaard. Ook met haar komst zijn we blij.
Voorstellen
Ik ben Laura Treffers. Sinds
drie weken de juf van groep
5/6 op maandag tot en met
donderdag als vervanger van
juf Corina van Riessen. Ik
woon in Ede, ben getrouwd
en heb vijf kinderen. Onze
jongste dochter zit in groep
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8 van de Koepelschool NMB. Het voelt voor mij
als heel vertrouwd om binnen de Vereniging te
werken. In mijn spaarzame vrije tijd speel ik
trompet bij het VMTKV. Ook lees ik graag. Ik heb
voorheen als orthopedagoge gewerkt bij de
schoolbegeleidingsdienst Driestar educatief.
De afgelopen jaren heb ik de PABO gedaan en ik
geniet nu van het voor de klas staan.
Afscheid 1
22 december is de laatste werkdag van meester
Nico Lamper. Er komt geen officiële
afscheidsbijeenkomst voor ouders. Wellicht wel
een informeel moment om de meester ‘de hand
te drukken’. U hoort er nog van.
Afscheid 2
Na ruim 13 jaar verlaat ik, de 'juf' van de
administratie, per 1 december de Vereniging
Hervormde Scholen Ede om een nieuwe
uitdaging aan te gaan binnen het HBO. Sommige
ouders sprak ik regelmatig, anderen kennen mij
wellicht nauwelijks. Ik wil echter niet vertrekken
zonder gedag te zeggen, daarom: hartelijk dank
voor de goede contacten en Gods zegen voor de
toekomst samen met jullie kinderen, op deze
prachtige basisscholen en daarbuiten!
Hartelijke groet, Ingrid de Gier

Geboortebericht

Kerst Sing-in en Kerstviering
Op vrijdag 22 december starten we de dag om
8.30 u met een Kerst Sing-in (in de aula van de
school). Deze duurt tot maximaal 9.00 u. Als
ouders bent u ook van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn. Daarna gaan de
kinderen naar hun eigen groep, daar wordt in
groepsverband het kerstfeest gevierd.

Vanuit de ouderraad
Sinterklaas
Nu komt het feest van sinterklaas wel heel
dichtbij! De pieten hebben hun sporen al
achtergelaten op school, maar 5 december
komen ze terug met Sinterklaas! Zorgt u er ook
voor dat alle kinderen er echt om half 9 zijn!?
Dan wachten we samen
op de komst van de Sint
met zijn pieten.
Hierna gaan de
kinderen de klas in,
maar voor de kinderen
die nog niet naar school gaan, blijft Sinterklaas
nog even op het plein. Zij krijgen van de pieten
een zakje pepernoten en kunnen de Sint een
handje geven als ze durven.
In de klassen wordt door ouders gezorgd voor
iets lekkers met de lunch. Handig om een bord
en bestek mee te geven en wat drinken.

Op 20 november is Hanne (God is genadig)
geboren. Hanne is de dochter van Johannes en
Judith Duijzer en zusje van Joep, Tim en Boaz.
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We feliciteren hen van harte met de geboorte
van dit Godsgeschenk.

Bladveegdag
Afgelopen zaterdag is er door twee ouders, een
leerling en Ruud Geers hard gewerkt om het
plein weer bladvrij te krijgen. Wat lag het er
afgelopen week goed bij! Heel erg bedankt voor
jullie inzet! Voor de organisatie was de lage
opkomst vanuit de ouders een teleurstelling.
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Met hulp van de buurtvereniging is het toch
gelukt om het plein en de ruimte rond de school
bladvrij te krijgen. Laten we er volgend jaar voor
zorgen dat we met een grotere groep ouders
zijn, zodat we ook deze klus echt samen klaren!
Muziekcommissie
De ouderraad wordt door middel van de
subcommissies geholpen om
alle activiteiten goed te laten
verlopen. Voor de muziek echter
zoeken we heel hard hulp!
Arjen Groenendijk heeft de zorg
hiervoor een tijdje op zich genomen, maar door
zijn vertrek valt hier een gat. Wie kan zijn plaats
innemen en bij activiteiten helpen?
Hulp met sjouwen is er altijd genoeg, maar we
zoeken iemand die zich wil verdiepen in het
aansluiten en onderhouden van de apparatuur.
Je hoeft niet bij alle
activiteiten aanwezig te zijn.
Soms hoeft er alleen maar
een box met een usb-stick
met muziek klaar te staan,
wat ook door anderen kan
worden gedaan. Maar bij het startfeest en de
musical bijvoorbeeld is het fijn als iemand weet
wat er kan. WIE O WIE???
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