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Agenda
20-28 okt.
29 okt.
31 oktober
7 nov.
7 nov.

herfstvakantie
studiedag team, leerlingen zijn
vrij
gebedskring NMB
dankdag (op school)
gebedskring OL

een aantal besluiten te nemen over de zorg, zodat
we verder kunnen met ontwikkelen naar de nieuwe
situatie en een kwaliteitsstap kunnen maken.
Rondom thematisch werken willen we met elkaar
concreet maken wat we de komende maanden gaan
doen om dit onderwerp met elkaar te verkennen.
Typecursus
Al een aantal jaren verzorgt Marja van der Helm van
TipicalMe de Gigakids typecursus. Na aanmelding
organiseert zij deze cursus op school waarbij
kinderen met 10 vingers blind leren typen. Meer
informatie, ook over eventuele aanmelding, kunt u
vinden in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Ter overdenking
Het eerste stukje van het nieuwe schooljaar zit er al
weer op. De meeste kinderen zijn helemaal gewend
in de nieuwe groep, bij de nieuwe leerkrachten. Op
verschillende momenten hebben we de trouw en de
goedheid van onze God mogen ervaren. Na de
herfstvakantie willen we graag onder Zijn zegen
verder gaan.
Psalmen voor de komende week
Week 44: Lutherlied: 1
Week 45: Ps. 121: 4 OB
Onder één Koepel
Zowel met het ouderpanel als met de ouders die de
koffie ochtend hebben bezocht hebben we goede
gesprekken gevoerd. We zijn blij met deze
betrokkenheid. Veel input voor onder andere de
ouderavond van 13 november waar we iets mee
kunnen.
Op de studiedag van 29 oktober hopen we als teams
ook weer de handen ineen te kunnen slaan. We
zullen ons dan voornamelijk bezig houden met
thematisch onderwijs en de leerlingzorg. Doel is om
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OR
Jaarverslag en financieel verslag 2017/2018
ouderraad
Bij deze nieuwsbrief zitten als bijlagen de
jaarverslagen 2017/2018 van de ouderraad. Als er
nog aanvullingen of vragen zijn, dan horen we dat
graag.
Kluslijst
We willen alle ouders bedanken die de kluslijst
hebben ingevuld. De subcommissies voor de
activiteiten zijn goed gevuld! We hebben nog steeds
wel ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar
die vraag komt vanzelf en dan kun je je op dat
moment opgeven.

Stagiaires
Sinds vorige week hebben we verschillende
stagiaires binnen onze school. Het betreft 3
studenten van de ALO. Zij geven op dinsdag
gymlessen aan alle groepen die op die dag gym
hebben. Tijdens de gymlessen is er ook altijd een
bevoegde leerkracht bij de les aanwezig. Op
donderdag komen er 2 Pabo-studenten
muzieklessen verzorgen in verschillende klassen. Zij
worden begeleid door een medewerker van CulturaEde. Ook voor deze lessen geldt dat de eigen
groepsleerkracht verantwoordelijk blijft voor de
groep. Daarnaast is er op maandag in groep 4 een
stagiaire (zij-instromer) die de deeltijd-Pabo volgt.
We wensen alle stagiaires een goede en leerzame
tijd toe bij ons op school.
Geboortebericht
Vorig jaar heeft juf Inge Meijer een half jaar les
gegeven in een kleutergroep op de Oranjelaan. Op
18 september heeft ze, samen met haar man Jaap
een gezonde zoon ontvangen: Jaron. Op het
geboortekaartje stond: ‘Loof de Heer, want Hij is
goed’.
We feliciteren Jaap en Inge van harte met dit
Godsgeschenk.

Dag van de leraar
Vrijdag 5 oktober was het de Dag van de Leraar.
Bianca Beker heeft namens de ouderraad en alle
ouders een
kadootje voor
de juffen en
meesters
geregeld. Zie de
foto!
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Toezicht tussen de middag
Ma 29 okt.
studiedag
Di 30 okt.
Irene van Leeuwen
Do 1 nov.
Lianne Nap
Vrij 2 nov.
Jessica van Voorthuijzen
Ma 5 nov.
Di 6 nov.
Do 8 nov.
Vrij 9 nov.

Nieuws van de Nieuwe Maanderbuurtweg

Hendrik van Braak
Mischa Verbeek
Jurrian van Driesten
Janny van Harn

Vanuit de groepen
Meester Freek van Roekel is als ICT-er bovenschools
betrokken bij het opzetten en inrichten van onze
digitale omgeving. Op donderdag 1 november zal hij
daarom een dag buiten de groep aan de slag zijn. Juf
Marjan Jansen vervangt deze dag in groep 8. Juf
Martine van Keulen is er deze dag voor groep 4.

OR
Voor verschillende activiteiten die de komende
periode op de rol staan zoeken we helpende
handen.
We zoeken hulp bij het versieren van de school voor
Sinterklaas op vrijdag 16-11 vanaf 12.00u (als de
onderbouw uit het zicht is).
4 december om 8.30u vullen we pepernotenzakjes.
5 december na schooltijd zoeken we hulp bij het
weghalen van de Sinterklaas spullen.
6 december om 8.30u zoeken we hulp bij het
versieren van school in kerstsferen.
Noteert u de data alvast in uw agenda? We
verwachten met al deze activiteiten een half uur tot
anderhalf uur bezig te zijn, maar alle hulp is welkom
al kunt u maar een kwartiertje.

MR
Het is nog niet gelukt om de vacature die openstaat
voor de MR te vervullen. Inmiddels is er een ouder
van de Oranjelaan locatie die heeft aangegeven
interesse te hebben. Dat zou fijn zijn, want daarmee
zouden we ons MR team weer compleet hebben (2
ouders, 2 leerkrachten). Gezien het feit dat er geen
belangstellenden zich verder hebben gemeld bij de
MR gaan we ervan uit dat we met deze optie verder
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kunnen. Mocht u wel bezwaren hebben dan horen
we dat graag voor 2 november: ornmb@koepelschool.nl

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 november.
Ondertussen kunt u ons volgen via onze website of
Facebook.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Koepelschool
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