
 

 

 

 

 

Agenda 

29 mei 

Sportdag 

30 -31 mei 

Hemelvaart 

3 juni 

groep 7 naar KRB 

5 juni 

Opnamen promotiefilmpjes 

6 juni 

Kunstroute groep 7 

7 juni 

Continurooster tot 13.30 uur 

10 en 11 juni 

Vrij ivm 2e Pinksterdag en studiedag 

12 – 14 juni  

schoolkamp groep 8 

13 juni 

Gesprek met vluchteling groep 7 

21 juni 

Schoolreis groep 1 t/m 7 

Sportdag 

Aanstaande woensdag 29 mei wordt de 

jaarlijkse sportdag gehouden op de Goerie. De 

leerlingen van de groepen 1 t/m 4 worden om 

9.20 uur bij de Goerie verwacht. Leerlingen 

van groep 8 om 9.00 uur. Groep 5, 6, en 7 

vertrekken vanaf school en worden daar op de 

gewone tijd verwacht. Na de sportdag kunnen 

de kinderen van groep1 t/m 4 weer bij de 

Goerie worden opgehaald. De andere groepen 

gaan lopend terug naar school. 

 

 

 

Groep 7 naar de KRB 

Ieder jaar organiseert de Katwijkse 

Reddingsbrigade (KRB) haar scholenproject. 

De leerlingen van groep 7 mogen dan een 

kijkje nemen in de Noordpost (ter hoogte van 

de uitwatering). Ze krijgen dan uitleg over de 

reddingsmaterialen, de gevaren van de zee en 

het werk van de strandwachten. 

Filmopnames promotievideo’s 

Op woensdag 5 juni zullen er op school enkele 

korte filmpjes worden opgenomen, welke we 

kunnen gebruiken om de school in de 

omgeving te promoten. Er zijn verschillende 

scripts geschreven, waarin we enkele 

positieve kenmerken van de school goed 

willen neerzetten. Enkele kinderen en ouders 

zal gevraagd worden om hun ervaringen met 

de Colignyschool voor de camera te delen. 

Hiervoor zullen ouders en kinderen vooraf 

benaderd worden.  

 

Kunstroute groep 7 

Tijdens de Kunstroute zullen de kinderen van 

groep 7 te voet een aantal locaties bezoeken 

waar workshops worden gegeven. Op de 

wandeling – in de vorm van een speurtocht – 

naar de workshoplocaties zullen de leerlingen 

diverse kunstwerken tegenkomen, waarover 

vragen worden gesteld. 

Studiedag 11 juni 

I.v.m. een studiedag hebben alle groepen vrij 

op de dinsdag na Pinksteren. 
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Een vluchteling op bezoek in groep 7 

Vluchtelingen, iedereen heeft er een mening 

over. We horen en lezen erover en vormen zo 

onze mening, soms gebaseerd op feiten, maar 

vaak op een misvatting of vooroordeel. 

Vluchtelingen zijn mensen uit een vreemd 

land die ons vragen om bescherming. Maar 

wie zijn deze mensen en waarom vluchten ze? 

Ze lijken meer op ons dan je denkt. Het zijn 

gewone mensen die een gewone baan 

hadden, in een gewoon huis woonden en een 

gewone hobby hadden. Mensen met een 

gewoon leven die het beste wilden voor hun 

kinderen. Groep 7 gaat met een van de 

vluchtelingen in gesprek en kan vragen stellen, 

zodat ze de vluchtelingen beter kunnen 

begrijpen. 

Schoolreisje 

Op 21 juni gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 

op schoolreis. U wordt d.m.v. een aparte brief 

hierover nog nader geïnformeerd. 

Alle groepen vertrekken om 9.00 uur. Groep 1 

en 2 keren rond 15.45 uur terug,  groep 3 t/m 

7 rond 16.30 uur. 

Privacy voorkeuren instellen  

Vorige week hebben alle ouders een 

uitnodiging ontvangen om gebruik te gaan 

maken met de Parro!-app. Fijn dat bijna alle 

ouders de app hebben geïnstalleerd. Een van 

de voordelen van de app is, dat u de privacy-

voorkeuren van uw kinderen kunt instellen. 

De leerkracht kan dan precies zien welke 

kinderen wel of niet op de schoolfoto, 

facebook, website e.d. mogen. Bij deze 

nieuwsbrief treft u een overzichtelijke 

handleiding aan om uw voorkeuren per kind in 

te stellen. Wilt u uw voorkeuren voor 1 juni 

aangeven?  

Berichten aan leerkracht 

U kunt de leerkrachten via Parro korte 

berichten sturen, deze berichten worden 

alleen op de werkdagen van de betreffende 

collega gelezen en beantwoord. Voor 

ziekmeldingen willen we u vragen altijd te 

bellen naar school. 071-4014467 

Voetbalkooi  

Vorige week heeft u een mail gehad over het 

gebruik van de voetbalkooi. We hopen en 

verwachten dat de problemen rondom het 

gebruik hiervan na schooltijd zijn opgelost, 

zodat de voetbalkooi een echte aanwinst voor 

de wijk blijft. Er is contact geweest tussen de 

school en de gemeente Katwijk. Afgesproken 

is dat de Goa’s van de gemeente regelmatig 

even langs komen om polshoogte te nemen.  

Uitslag Route 8 

De uitslag van Route 8 (de eindtoets die is 

gemaakt door de leerlingen van groep 8), is 

vorige week binnen gekomen. Als school zijn 

we trots op het behaalde resultaat. De 

kinderen hebben gescoord wat van ze 

verwacht mocht worden. Alle kinderen zijn 

inmiddels ingeschreven op het 

vervolgonderwijs dat bij hen past. Helaas zijn 

er door Route 8 verschillende foutieve 

adviezen door gegeven. De betreffende 

kinderen en hun ouders zijn hiervan op de 

hoogte gesteld. Deze fout heeft echter geen 

gevolgen gehad voor de plaatsing van onze 

leerlingen in het Voortgezet Onderwijs.        

                       

Enquête MR 

Vorige week hebben alle ouders een enquête 

ontvangen, waarin de MR uw mening vraagt 

over de Colignyschool. Veel ouders hebben de 

vragenlijst al ingevuld, mocht u er nog niet toe 

in de gelegenheid zijn geweest, kunt hem nog 

tot en met morgen invullen. 

Even slecht telefonisch bereikbaar 

Op dinsdag 4 juni zal de school overgaan naar 

een nieuwe telecomaanbieder. Dit betekent 

dat we deze morgen tijdelijk telefonisch niet 

goed bereikbaar zijn. 



 

Fietsjes en stepjes 

Steeds meer kinderen uit de onderbouw 

komen met de fiets of step naar school. De 

afspraak is dat alleen kinderen die verder van 

de school afwonen (zie schoolgids) met de 

fiets naar school mogen komen. De 

parkeergelegenheid op het plein is wat 

beperkt, vandaar het verzoek om lopend te 

komen.  

Vanuit de groepen 

Op vrijdag 17 mei heeft groep 6 een bezoek 

gebracht aan bouwbedrijf Burgy. Bij dit bedrijf 

werken wel 4 vaders uit deze groep! De 

kinderen hebben een prachtig vogelhuis 

getimmerd en een rondleiding door het bedrijf 

gehad. Het was een geweldige ochtend. 

 

Bieb groep 5 

Op 15 mei volgde groep 5 een workshop Lego 

in de bibliotheek. Met speciaal ‘ Lego we do’ 

bakken konden zij in tweetallen een robot 

bouwen. Ze moesten daarvoor heel goed alle 

stappen op een tablet volgen. Toen de robot 

klaar was konden ze deze programmeren. 

Laten bewegen, muziek maken, wedstrijdje 

met een andere robot. Allerlei leuke dingen 

kwamen aan bod. Het was een hele leuke, 

creatieve ochtend.  

 

Bankbattle 

Vorige week woensdag heeft groep 8 

meegedaan aan de Bankbattle van de 

Rabobank. Tijdens de internet gestuurde 

battle gingen de kinderen van groep 8 met 

andere groepen 8 de strijd aan voor wat 

betreft hun parate kennis en 

computervaardigheden. Dit vereiste tactiek, 

strategie en vooral klassikaal samenspel. Van 

alle groepen 8 die mee hebben gedaan was 

onze groep 8 de beste! De winst ging dus naar 

de Coligny-ers! Gefeliciteerd!  

 

 

 

  

http://www.colignyschool.nl/index.php?page=/bestanden/487932/schoolgids-2018-2019--definitief-2.pdf

