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Gebedsgroep Oranjelaan
Nieuwsbrief 7

Ouderavond
Op 13 november is er een ouderavond over de
samenvoeging van beide Koepelscholen. De avond
wordt gehouden aan de Oranjelaan en start om
19.30 u. Vanaf 19.15 u is er koffie/thee. De
uitnodigingen voor deze avond zijn gisteren
verstuurd.

Vanuit de GMR
Op dinsdag 6 november heeft een delegatie van de
GMR een ontmoeting gehad met de Commissie van
Toezicht (CvT). De CvT is het toezichthoudend deel
van het bestuur en bestaat momenteel uit
Gert-Jan Veerman en Marieke van Sorge-Bosch.
Twee keer per jaar wisselen we van gedachten over
een zevental speerpunten:
communicatie, financiën, huisvesting en veiligheid,
identiteit, kwaliteit en onderwijs, organisatie en
personeel.
Het is heel waardevol om zo met elkaar te spreken
over allerlei zaken die met onze scholen en het
bestuur te maken hebben en met elkaar te delen
welke verbeteringen nog mogelijk zijn.

Ter overdenking
Afgelopen woensdag, op dankdag, stonden we stil
bij alles wat we het afgelopen seizoen ontvangen
hebben van de Heere God. En we dachten na over
wat het eigenlijk betekent om echt dankbaar te zijn.
Om te beseffen dat alles van God komt. Dan is niet
het deel dat we kunnen missen voor Hem, maar dan
is alles voor Hem!
Neem mijn handen, maak ze sterk
door Uw liefde tot Uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
Op de wegen van Uw wet.
(OTH 286, Themalied dankdag 2018)

Psalmen voor de komende week
Week 46: Ps. 24:4 NB
Week 47: Ps. 99:8 OB
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Ouderbijdrage

Nieuws van de Oranjelaan

We willen alle ouders bedanken die de
ouderbijdrage voor dit schooljaar al overgemaakt
hebben. Er is nog een aantal gezinnen dat niet
betaald heeft. Wilt u de ouderbijdrage overmaken
op rekeningnummer van de OR:
NL34SNSB0902890484 onder vermelding van
ouderbijdrage? Hartelijk dank.

Geboorteberichten
In het gezin van Eelco en Jolanda Poelarends is op 5
oktober Eliab geboren. Eliab is het broertje van Sara,
Anne en Joshua. We feliciteren hen van harte met de
geboorte van hun zoon en wensen hen veel zegen
toe bij de opvoeding.

Toezicht tussen de middag
Ma 12 nov.
Di 13 nov.
Do 15 nov.
Vr 16 nov.
Ma 19 nov.
Di 20 nov.
Do 22 nov.
Vr 23 nov.

Danielle van Harn
Sandra Kooij
Elise de Boer
Marjolein Pool
Judit Blom
Petra Harsevoort
Jolanda Pronk
Fam. Roorda

Op 11 oktober is Eefje geboren.
Eefje is de dochter van
BerendJan en Marieke Bijleveld
en zusje van Renske, Joost en
Maartje. Dit gezin feliciteren we
ook van harte en wensen we
Gods zegen toe bij de
opvoeding.

OR
Sinterklaas
Het is alweer bijna 5 december! Wat gaat de tijd
toch snel. We zijn als ouderraad, samen met een
paar juffen en de meester alweer druk bezig met het
regelen van de sinterklaasviering.
We zouden wel heel blij zijn met nog wat helpende
handen. Voor al deze drie klusjes geldt namelijk: vele
handen maken licht werk!
Wij hopen dat er een aantal mensen zijn die ons
willen helpen met:
1) 4 december gelijk om 8.30: het vullen van
pepernoten zakjes.
2) 5 december om 7.00: het schminken en
aankleden.
3) 5 december om 7.45: het versieren van het plein.
Als je hierbij wilt helpen meldt je dan aan bij Mischa
of Annelies of via de mail:
ouderraadol@koepelschool.nl

In groep 4 loopt meester Bert Dikken stage. Deze
week werden hij en zijn vrouw verblijd met de
geboorte van een zoon. Ook dit gezin willen we van
harte feliciteren en zegen toewensen.

Oudergesprekken
In week 47 (19 t/m 23 november) is er weer
gelegenheid voor ouders om met de leerkrachten te
spreken.
Parro wordt op 12 en 13 november opengezet voor
gezinnen met meerdere kinderen. Op 14 t/m 16
november voor alle gezinnen.
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Nieuws van de Nieuwe Maanderbuurtweg

We zoeken ook nog iemand die werkt in een garage,
bij de brandweer of politie, of rijd op een
betonwagen o.i.d., en die met een vervoersmiddel
een ochtendje naar school zou kunnen komen voor
een demonstratie.
6 december schakelen we van Sint naar Kerst en
versieren we de school. We starten om 8.30 en
hopen op veel helpende handen!

Oudercontacten

OR
Sinterklaas
Volgende week zaterdag komt sinterklaas alweer in
Nederland! Om hem door het land heen te
vervoeren, staan er altijd verschillende
vervoersmiddelen klaar in een garage ergens in
Nederland. Nu hebben wij gehoord dat er brand is
geweest in de garage van sinterklaas! Nu kunnen al
de auto's, bussen, motoren en fietsen van
sinterklaas en de pieten niet op tijd in orde worden
gemaakt voor zijn aankomst in Nederland!
Om hem te helpen hebben wij aangeboden om een
garage te bouwen in de hal van de Koepelschool. Zo
kunnen toch alle vervoersmiddelen worden
opgeknapt voor zijn reis door Nederland!
Daarvoor hebben we natuurlijk wel veel spullen
nodig, zoals gereedschap, banden, wieldoppen, een
krik, een oude brommer of scooter, enz.
Hebben jullie nog iets van deze spullen thuis liggen,
of iets anders dat zou kunnen passen in de garage
van sinterklaas? Dan mag dit vanaf vrijdagmiddag 16
november t/m vrijdagochtend 23 november in de
hal van de school gebracht worden.

Graag willen we de voortgang van de kinderen met u
bespreken. U bent van harte welkom op donderdag
22 november of dinsdag 27 november. Inschrijven
gaat, net als de vorige keer, via Parro. Op maandag
12 november zal de inschrijving open staan voor
gezinnen met meerdere kinderen. Vanaf dinsdag
staat de inschrijving voor iedereen open. Voor groep
8 zullen we de adviesgesprekken voeren. Zij
ontvangen een aparte uitnodiging. Voor de ouders
van groep 5/6 geldt dat alleen inschrijving voor
donderdag 22 november mogelijk is.

Vanuit de groepen
Afscheid
Komende week moeten we helaas afscheid nemen
van de familie Nieuwenhuis. Donderdag 15
november starten Lynn (groep 2/3) en Mitchel
(groep 5/6) op de Fransiscusschool. We wensen hen,
samen met papa, mama en zusje Zoë, een hele
goede tijd toe op de nieuwe school en hopen dat ze
snel hun plekje zullen vinden.
Groep 5/6
Groep 5/6 heeft te maken met een aantal
veranderingen. De 4 kinderen uit het groep 5 deel
zullen maandag 19 november starten in groep 5 op
de locatie Oranjelaan. Dit geeft in de organisatie
ruimte om ons te focussen op de groepsprocessen
en leerprocessen in groep 6. Voor de kinderen van
groep 5 geldt ook dat zij met deze verandering
kunnen profiteren van focus op het groep 5
leerproces. Daarbij biedt deze groepswissel meer
kansen en mogelijkheden voor aansluiting bij
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leeftijdsgenoten. Gelukkig geen echt afscheid, maar
we zullen de kinderen zeker missen in de groep.
Verder heeft juf Henrieke van Nieuwamerongen op
dinsdag en woensdag de lesgevende taken
overgenomen van juf Henriette Steenbergen. Juf
Henriette blijft op donderdag de juf van onze
impulsgroepen.

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 23 november.
Ondertussen kunt u ons volgen via onze website of
Facebook.

Met vriendelijke groet,
Het team van de Koepelschool
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