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Ter overdenking
Afgelopen zondag; een prachtige dienst in de
Bethelkerk. Als u er niet was: u hebt iets gemist.
Zowel voor kinderen als volwassenen werd de
Bijbelse boodschap n.a.v. de geschiedenis van
Daniël bijzonder mooi uitgelegd. Tijdens de
dienst werd me (opnieuw) duidelijk: we hebben
in ons land, als christelijk onderwijs geweldige
kansen om de rijkdom van het evangelie door te
geven aan onze kinderen. Lof zij de Heer!
Psalmen voor de komende weken
Week 6
Ps. 19:1 NB
Week 7
Ps. 139:14 OB
Week 8
Ps. 76:1 NB

Agenda
9 febr.
14 febr.
15 febr.
24 febr.

Rapporten mee
Gebedsgroep
Contactmomenten
Voorjaarsvakantie

Lessen ‘Wonderlijk Gemaakt’
Vorig schooljaar hebben we besloten dat we
ieder jaar aandacht willen schenken aan
‘seksuele vorming/opvoeding’. We doen dit aan
de hand van de methode ‘Wonderlijk Gemaakt’.
Het is een methode die aspecten rondom dit
thema eerlijk bespreekt vanuit een positief
christelijke achtergrond. In week 6 en 7 (2
weken voor de voorjaarsvakantie) zullen de
lessen in de groepen gegeven worden. U kunt
thuis ook met uw eigen kind in gesprek gaan aan
de hand van de brochure die (als het goed is) in
uw bezit is.
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Vacature groep 2
I.v.m. zwangerschapsverlof van juf Tineke Storm
zijn op diverse plaatsen advertenties geplaatst.
In eerste instantie zou een collega van een
andere school het zwangerschapsverlof invullen,
maar dat kon niet doorgaan. We hebben
inmiddels een paar reacties binnen. Volgende
week zullen er proeflessen gegeven en
gesprekken gevoerd worden met enkele
kandidaten. We hopen op een goed resultaat.

Gebedsgroep
Op woensdagochtend, eens per 2 weken, komt
een aantal ouders bij elkaar in de
personeelskamer van 8:30 - 9:00 uur
om samen alle zorgen en dankpunten aan God
voor te leggen.
Waar zou onze school zijn als we ons niet door
God gedragen weten?
Elke keer is een groep aan de beurt. De
leerkracht vraagt de kinderen de dag ervoor
welke gebedspunten er zijn en brengt ook zelf
vaak gebedspunten in. Elk kind wordt bij naam
genoemd. Ook bidden we voor actuele zaken
die spelen op school.
We zijn nu met een paar ouders het
gebedsteam, maar uitbreiding van de
gebedsgroep is altijd fijn!
Natuurlijk mag u/jij elke keer vrijblijvend
binnenlopen en meebidden.
Hebt u/jij interesse om samen God te aanbidden
en de zorgen van school aan Hem op te dragen?
Of hebt u/jij iets waar u/je graag gebed voor
wilt, kom dan op de gebedsmorgen naar ons
toe.
De eerstvolgende gebedsmorgens zijn op
14 februari, 14 maart en 28 maart.
Altijd in de oneven weken. Wees welkom!

“Gebed is de sleutel van de morgen
en de grendel van de avond”
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Een bericht van de politie
De komende weken zal de politie extra
aandacht besteden aan de parkeeroverlast
rondom de Koepelschool aan de Oranjelaan. De
parkeeroverlast bestaat vooral uit
ouders/verzorgenden die hun kinderen naar
school brengen en hun auto’s daarbij foutief
parkeren. Dit zorgt voor de nodige overlast voor
omwonenden maar het brengt ook de
verkeersveiligheid rondom de school in gevaar.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Gidding.
Aspirant
Politie | Oost-Nederland | Gelderland-Midden |
Basis Team Ede

Vanuit de ouderraad
Plein
Naar aanleiding van de informatieavond eind
vorig jaar over de verhuizing, hebben wij als OR
nagedacht over de komende – minimaal –
2 jaar. Er is geld gereserveerd voor een nieuw
plein, maar het plein op de waarschijnlijke
nieuwe locatie is redelijk goed. We moeten nog
twee jaar op dit plein. Wij denken dat we er
goed aan doen wel nog te investeren in dit
plein. Mogelijk met zaken die mee kunnen
verhuizen. Graag stellen we daarom een kleine
commissie op die na gaat denken over het
opknappen, herstellen en mogelijk aanvullen
van ons plein. De ideeën die voor de superactie
zijn doorgegeven over het plein zullen we bij de
commissie leggen. Wie zou in deze commissie
over het huidige plein willen nadenken? Meld u
aan via de mail of persoonlijk contact.
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Ouders op
facebook
Wij hebben
bedacht om een Facebook pagina op te richten
exclusief voor en door ouders van de
Koepelschool Oranjelaan. De naam van de
pagina is: Ouders van de KoepelschoolOranjelaan. Deze pagina kan gebruikt worden
voor bijvoorbeeld: “wie heeft er nog
voetbalschoenen maat 34 voor het
voetbaltoernooi” of “heeft er nog iemand een
rollator voor de musical” of “ik heb
gymschoenen maat 34 over, wie kan ze
gebruiken” of een klassenmoeder die nog een
laatste mededeling wil doen enz. enz.
Deze pagina is niet ter vervanging van mail! Je
mist geen belangrijke informatie als je geen lid
bent van deze pagina. Belangrijk is dat er geen
foto's op mogen van kinderen, ouders of
leerkrachten, behalve als ze onherkenbaar in
beeld zijn. De pagina is exclusief voor ouders
van de Koepelschool Oranjelaan, dus als je lid
wilt worden willen we graag dat je je aanmeldt
met daarbij in welke groep(en) je kinderen
zitten. Van harte welkom!
Voor vragen/opmerkingen kun je naar de
beheerder van de site: Annelies Grandia
Superactie
Hier wordt al steeds meer in duidelijk. Het
thema voor dit jaar lijkt te worden; MUZIEK
Een warme groet,
Tienke, Annelies en Geralda
ouderraad-ol@koepelschool.nl
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