13 april 2018

Locatie Oranjelaan

Psalmen voor de komende weken
Week 16: Ps. 36:2 OB
Week 17: Wilhelmus: 6
Agenda
17-4: Eindtoest groep 8
18-4: Eindtoets groep 8
20-4: Koningsspelen gr. 1-5
20-4: Olympiade gr. 6-8
24-4: Contactmomenten
25-4: Gebedsgroep ouders (8:30 – 9:00)
26-4: Studiemiddag team, leerlingen ‘s middags
vrij, begin meivakantie
Toezicht tussen de middag
16-4 Nienke v.d.Top
17-4 Josine Oosterveld
19-4 Eelco Poelarends
20-4 niet nodig i.v.m. Koningsspelen
23-4 Wendy Weijer
24-4 Petra Harsevoort
26-4 Emma Slikkerveer (vanuit team)
27-4 niet nodig i.v.m. vakantie

Contactmomenten
Op 24 april is er weer gelegenheid om met
leerkrachten te spreken. Mocht u hier gebruik
van willen maken, dan kunt u zich via ‘Parro’
inschrijven (daarover is eerder deze week een
mail verstuurd).

Om 08.45 zullen we met de kinderen in de eigen
klas een koningsontbijt hebben. Wilt u hiervoor
bord/mok/bestek meegeven?
Vanaf 09.30 volgen we met de kinderen 3
workshops, te weten: muziek, crea en spel. Dit
alles wordt begeleid door de leerkrachten en
enkele ouders.
Tussendoor krijgen de kinderen drinken en wat
lekkers van de ouderraad. U hoeft uw kind dus
niets mee te geven voor de pauze.
Om 12 uur willen we graag een demo geven op
het plein, zorg dus dat u er bent!
Daarna zijn alle kinderen vrij, ook groep 5.
De kinderen mogen deze dag in Oranje-RoodWit-Blauw naar school komen.

Oproep: we zoeken nog 5 ouders die willen
helpen bij een workshop; 3 rondes van 3
kwartier tussen 9.30 u en 11.45 u. Graag
aanmelden bij juf Tieneke de Groot.
Studiemiddag team
26 april is er een studiemiddag voor het team.
Als u opvang nodig heeft voor uw kinderen:
meld dit dat even. Opvang wordt geregeld.

Koningsspelen groep 1 t/m 5
Op vrijdag 20 april doen we op school mee met
de Koningsspelen. Voor de groepen 1 t/m 5 is
een ochtendprogramma gemaakt.
We beginnen deze ochtend met het zingen bij
de vlag. Uiteraard bent u hierbij van harte
welkom!
Directeur: Albert Strijker
directie-ol@koepelschool.nl

Gevonden voorwerpen
Tussen 20 en 26 april staan in de hal een paar
tafels met gevonden voorwerpen. Wellicht is er
nog iets van uw kind(eren) bij. Wilt u dit dan
meenemen? Op donderdagmorgen 26 april
wordt alles wat nog over is weggedaan.
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Ouderavond
Ongeveer zes jaar geleden heeft het bestuur
zich uitgesproken om de beide locaties van de
Koepelscholen (Oranjelaan en Nieuwe
Maanderbuurtweg) uit te laten groeien tot twee
zelfstandige scholen vanwege het groeiend
aantal leerlingen en de voordelen qua
bekostiging. Inmiddels is duidelijk (vanwege de
ontwikkeling van de leerlingaantallen) dat dit
niet haalbaar is. Daarom heeft het bestuur
besloten af te zien van het streven naar twee
zelfstandige scholen. We willen graag met u
delen hoe wij ten gevolge van dit besluit de
ontwikkeling van de beide locaties van de
Koepelschool voor ons zien. We nodigen u
daartoe uit voor een ouderavond op 17 mei om
20:00 uur in de gemeenschapsruimte van de
Koepelschool aan de Oranjelaan.

- In dit vakantierooster wordt niet afgeweken
van de vastgestelde data en de adviesdata van
het ministerie van OCW.
- Voor zover mogelijk is er rekening gehouden
met de vakanties van andere Edese scholen
voor PO of VO.
- We hebben gekozen voor een opsplitsing van
de meivakantie. Eén week meivakantie (op de
door OCW vastgestelde data) en met Pinksteren
een week Pinkstervakantie. We hebben hiervoor
gekozen omdat de tijd tussen meivakantie en
zomervakantie 10 á 11 weken zou zijn. Deze
periode vinden we te lang voor de kinderen,
zeker aan het einde van het schooljaar.

Vakantierooster 2018-2019
Hieronder treft u het vakantierooster voor
volgend schooljaar aan. Wilt u bij de planning
van uw vakantie hier rekening mee houden? Op
vakantie gaan buiten de vastgestelde
vakantiedata is (bijna) nooit toegestaan.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

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

Voor het schooljaar 2018-2019 gelden voor de
zomervakantie, de kerstvakantie en de
meivakantie centraal vastgestelde data door het
ministerie van OCW. Voor de overige vakanties
geeft OCW adviesdata.
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