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Ter overdenking
Gisteren hebben we het Paasfeest mogen vieren
met alle kinderen en ouders in de kerk. Ook de
komende dagen staan nog in het teken van het
lijden, het sterven en de opstanding van de Here
Jezus. Een groot wonder waar we jaarlijks aan
terug mogen denken: Jezus, de Zoon van God,
die zich vrijwillig overgaf tot in de dood om zo
de zonden van de wereld op zich te nemen.
Gelukkig heeft de dood niet het laatste woord;
Jezus is opgestaan. Dat mogen we vieren! Tot
eer van Hem!

26 april

Koffieochtend (8.30 u tot 9.30 u)
Studiedag team, leerlingen vrij
Gebedsgroep
Olympiade (gr. 6-8)
Koningsspelen (gr. 1-5)
Extra studiemiddag team

Toezicht tussen de middag
3-4
Liliane Kilunga
5-4
Studiedag
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Rianne Roorda
Geralda v.d. Hoeve
Carla van Lagen
Sandra Kooij
Heleen Jonkman

Zendingsproject
Vanaf half januari tot aan de Pasen heeft ons
zendingsproject in het teken gestaan van Kezia,
ons sponsorkind van Woord en Daad.
Voor dit project is in de afgelopen periode
€ 120,85 opgehaald.
Hartelijk dank hiervoor
Nieuw zendingsproject
Vanaf de Pasen tot aan de zomervakantie gaan
we sparen voor Open Doors. Open Doors is een
organisatie die zich richt op vervolgde
Christenen in de hele wereld.
Open Doors wil westerse Christenen betrekken
bij de vervolgde kerk. Ze doet dit omdat ze
geloven dat wanneer één lid lijdt, alle leden
meelijden (1 Kor. 12 vers 26) en omdat ze
geloven in de zendingsopdracht die Jezus gaf in
Matt. 28 vers 19 (Ga uit en verkondig het
evangelie wereldwijd). Ook geloven ze dat alle
deuren openstaan voor het Evangelie.
Graag willen we hier als Koepelschool ook ons
steentje bijdragen. Denkt u op maandag aan het
zendingsgeld.

Psalmen voor de komende weken
Week 14 Ps. 38: 22 OB
Week 15 Ps. 47: 2
NB
Agenda
4 mrt
5 april
11 april
20 april

6-4
9-4
10-4
12-4
13-4

De zendingscommissie
Koffieochtend
Op 4 april bent u ’s morgens uitgenodigd om
een kop koffie/thee te komen drinken.
Ondertussen willen we ook met elkaar
nadenken over ‘thematisch/projectmatig
onderwijs’. Op dit moment geven de ‘aparte’
zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis en
natuuronderwijs. In de komende maanden
willen we nadenken over de vraag of dat ook
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anders kan: in de vorm van
thematisch/projectmatig onderwijs. Graag
willen we met u van gedachten wisselen of dit
soort onderwijs beter past bij onze
schoolpopulatie en ook beter aansluit bij wat de
maatschappij van ons vraagt. We nemen geen
besluiten, maar willen wel graag uw
mening/gedachten hierover horen.

Extra studiemiddag
Op donderdag 26 april willen we ’s middags een
extra studiemiddag houden met het team. Deze
middag stond niet in de jaarplanning, maar er
was wel rekening gehouden met twee extra
vrije middagen voor leerlingen i.v.m. de
tijdelijke verhuizing/renovatie. Omdat deze
verhuizing/renovatie niet doorgaat, willen we
één van de twee middagen gebruiken voor een
extra studiemiddag. Voor de kinderen begint de
meivakantie dus op 26 april om 12.00 u. Mocht
u op deze middag geen opvangmogelijkheden
hebben: er is opvang geregeld op school. Wilt u
hier gebruik van maken, meld u zich dan even
aan.

Steenbergen vervangen. We zijn blij dat zij dat
doen wil. Mochten er nieuwe ontwikkelingen
zijn, dan hoort u dat.

Koningsspelen en Olympiade
20 april is uitgeroepen tot de landelijke dag voor
de Koningsspelen. Op dezelfde dag wordt in Ede
ook de Sportolympiade gehouden. De groepen 6
t/m 8 doen hier aan mee. Voor de leerlingen van
groep 1 t/m 5 worden de Koningsspelen op
school gehouden. De Sportolympiade duurt tot
ongeveer 15.00 u. De leerlingen van groep 1 t/m
4 zijn gewoon om 12.00 u vrij. Een klein groepje
leerlingen van groep 5 zou dan ’s middags naar
school moeten (na alle festiviteiten). Voor deze
keer mogen de leerlingen van groep 5 dan ook
om 12.00 u naar huis.
T.z.t. meer info hierover.

Personele zaken
Na de paasdagen gaat juf Corina van Riessen
weer aan het werk (op maandag, dinsdag en
woensdag). Op donderdag en vrijdag gaat juf
Tieneke de Groot lesgeven in deze groep. We
bedanken juf Laura Treffers heel hartelijk voor
alles wat zij voor de school en voor deze groep
heeft gedaan.
Begin deze week meldde juf Anneke van
Steenbergen (gr. 6/7) zich ziek. Op haar eigen
verzoek zal ze binnenkort een gesprek hebben
met een Arbo-arts. Dat betekent
hoogstwaarschijnlijk dat ze de komende weken
niet op school zal zijn. Voor na Pasen is
vervanging geregeld: juf Laura Treffers (die de
groep al enigszins kent) zal juf Anneke van
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Van de MR…………
Als MR-geledingen van de verschillende
hervormde scholen, waarbij de beide
Koepelscholen nog een zijn, vormen we de
GMR.
Wij vinden met elkaar dat we meer aan
communicatie moeten doen om zo meer onder
de ouders en de leerkrachten bekend te zijn als
orgaan dat ten dienste staat van hen. Het
onderstaande stuk laten we jullie meelezen. Het
vormt de inleiding op een document wat
vandaag naar het bestuur gaat over
communicatie. Wij zullen de komende tijd meer
van ons laten horen om zo meer bij jullie
bekend te worden en op die manier ook meer te
kunnen betekenen.
De (Gemeenschappelijke)
Medezeggenschapsraad is een orgaan dat in de
basis wettelijk verplicht is, maar desalniettemin
een waardevolle bijdrage heeft in het goed
besturen van de Vereniging Hervormde Scholen
Ede. De activiteiten van de (G)MR bevinden zich
vooral op de achtergrond, waarbij men zich op
gezette tijden buigt over de diverse
beleidstukken en plannen van het bestuur en
hierover met hen in gesprek gaat. Dit alles
bevindt zich dus vooral buiten het zichtveld van
de achterban van de (G)MR, de personeelsleden
en de ouders van de diverse scholen. Dat zorgt
ervoor dat er over het algemeen weinig contact
is met een groot gedeelte van de achterban.
Vooral ouders weten vaak amper van het
bestaan van de (G)MR af, laat staan dat ze met
de (G)MR contact zoeken voor vragen of
ondersteuning. Een neveneffect van de
onbekendheid is dat het iedere keer weer een
uitdaging is om nieuwe (G)MR-leden te vinden.
Voor de (G)MR is het echter van wezenlijk
belang om goede contacten te hebben met de
achterban. Dit zorgt ervoor dat de (G)MR weet
welke sentimenten er spelen onder de achterban
en tegelijkertijd dat de achterban weet wat er
op de agenda van het bestuur staat. Met die
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basis is de (G)MR beter in staat deze achterban
te vertegenwoordigen in het overleg met het
bestuur. Om te zorgen dat de achterban, zowel
ouders als personeelsleden, blijvend bekend
wordt gemaakt met de (G)MR en zijn
activiteiten, hebben we dit communicatieplan
opgesteld. Hiermee willen we de zichtbaarheid
van de (G)MR verhogen en zorgen dat de (G)MR
zich ook meer proactief kan inzetten voor de
Vereniging Hervormde Scholen Ede en haar
leerlingen.
Dit was het weer. Willen jullie ergens over
doorpraten of zijn er vragen je kunt ons
bereiken via mail: mr@koepelschool.nl. Als je
liever een gesprek wilt, kan dat natuurlijk ook.
Dan maken we een afspraak. Je kunt Atze-Jan of
mij ook altijd aanspreken in de wandelgangen.
Groet, ook namens Atze-Jan,
Eefje Rodenburg.
Bedankt
Alle ouders die de afgelopen tijd weer hun
steentje hebben bijgedragen bij allerlei
activiteiten (viering, paaslunch,
paasversieringen gang e.d.): Bedankt.
Het team wenst u goede Paasdagen toe!
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