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Ter overdenking
In de mei-vakantie vieren we Hemelvaartsdag.
Voor de meeste mensen in ons land niet meer
dan de start van een lang weekend vrij. Toch is
het goed om bij dit heilsfeit stil te staan. Jezus is,
na zijn verzoenend werk hier op aarde volbracht
te hebben, teruggegaan naar zijn hemelse
Vader; om een plaats te bereiden voor allen die
in Hem geloven.

Projectweek
In de laatste week van mei houden we een
projectweek over het thema ‘Voedsel’. Er zijn
groepen die er direct na de meivakantie al mee
starten. De projectweek wordt afgesloten met
een kijkavond op donderdagavond 31 mei van
18.30 u tot 20.00 u. U krijgt hierover nog nader
bericht.

Psalmen voor de komende weken
Week 20: Ps. 130:4 NB
Week 21: Ps. 17:3 OB
Agenda
27/4 – 13/5
10/5
17/5
19/5 – 21/5
23/5
23/5

meivakantie
hemelvaartsdag
informatie-avond
pinksterweekend
meesters-en juffendag
gebedsgroep

Toezicht tussen de middag
14/5 Annette Hoogwerf
15/5 Judith Blom
17/5 Jurrian Driesten
18/5 Annelies van Daalen
22/5 Ercolie Bossema
24/5 Lianne Nap
25/5 Janny van Harn

Terugblik Koningsspelen
We hebben vorige week een prachtige dag
gehad. Zowel de kinderen van groep 1 t/m 5 die
op school allerlei activiteiten hadden, als de
bovenbouwgroepen die op het sportterrein
actief waren, hebben een prachtige dag gehad.
Alle ouders die hebben meegeholpen: hartelijk
dank hiervoor.
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Van de MR…………
Nogmaals een terugblik op de enquête over het
continurooster. We zijn blij met de positieve
reacties.
Op de studiedag hebben we als leerkrachten de
paar aandachtspunten besproken die uit de
enquête zijn gekomen.
Het belangrijkste was, dat er werd aangegeven
dat voor een aantal kinderen een kwartier eten
te kort is. De leerkrachten gaven aan dat dit
eigenlijk alleen voor de onderbouw geldt. We
gaan er met elkaar voor zorgen dat we na het
kwartier tijd om te eten een vertel- of
voorleesactiviteit plannen, zodat degenen die
niet klaar zijn nog even rustig door kunnen eten.
Dat is dan gewoon onderwijstijd en dan kan de
eindtijd gewoon hetzelfde blijven.
Een paar ouders gaf ook aan dat ze 2x een
kwartier speeltijd op een dag wel erg weinig
vonden.
Het lijkt erop dat bij veel ouders niet bekend is,
dat er bij groep 1 t/m 4, op de dagen dat er
geen gym is, ook in de middag nog een 15 tot 20
min. buitenspeeltijd is.
Het stil eten is een heel bewuste keuze. Wij
denken dat het voor ieder mens en dus ook voor
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kinderen, goed is om af en toe even helemaal
stil te zijn en niets te hoeven. 'Even resetten'.
Sommige collega’s hebben rustige muziek aan
en anderen kiezen voor echt stilte. De kinderen
moesten daar wel even aan wennen, maar het
gaat heel goed. We willen dat graag zo houden.
Voor deze keer houden we het MR nieuws
hierbij.
Voor vragen en opmerkingen kun je ons
bereiken via mr@koepelschool.nl
Groet en fijne vakantie ook namens Atze-Jan de
Vries,
Eefje Rodenburg.
Meivakantie
De komende twee weken is het mei-vakantie.
We wensen iedereen een paar fijne weken toe.
Na de meivakantie start al weer de laatste
periode van dit schooljaar. Er is alleen nog een
kleine onderbreking tijdens het
Pinksterweekend.
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