
 

 

 

 

 

Bijzonder jaar 

Een bijzonder schooljaar ligt bijna achter ons. 

Het jaar begon gewoon, maar kreeg in maart 

een bijzondere wending. School dicht, kinderen 

thuis. Thuiswerken en op afstand begeleiden. 

Ouders werden leerkracht, leerkrachten werden 

begeleiders op afstand en vloggers… De school 

een opvangplek, het raam een doorgeefluik, de 

strijkplank een bureau… Hoe het volgend jaar 

zal gaan, of er een tweede golf komt of niet. We 

zullen het na de vakantie merken. Eerst even 

uitrusten, elders of gewoon lekker in Katwijk. 

Hopelijk laat de zon 

zich genoeg zien. De 

zon is toch de ‘corona’ 

op de vakantie, als hij 

schijnt maakt het bijna 

niet uit waar je bent, 

toch? 

Continurooster 

Volgend schooljaar gaan we definitief werken 

met het continurooster. In de afgelopen 

periode hebben we er flink wat ervaring mee op 

kunnen doen. Een kleine wijziging t.o.v. dit jaar 

is de aanvangstijd. Alle groepen beginnen om 

8.30 uur. De inlooptijd voor de kinderen is vanaf 

8.20 uur. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de 

kinderen zelf de school binnen komen en dat u 

als ouders afscheid van hen neemt bij het hek. 

De groep 1/2 wordt op het kleine plein door de 

leerkracht opgevangen en gaan gezamenlijk 

naar binnen. 

Afscheid groep 8 

Wat een fantastisch afscheid was dat voor en 

van groep 8. Na een gezellig kamp, een 

afscheidsavond in de buitenlucht en een 

musicalvoorstelling in de Hangar op het 

voormalige vliegkamp, zijn ze woensdag door 

alle kinderen van de school uitgezwaaid. Een 

voor een verlieten ze rennend de school,  

 

 

 

 

waarbij ze door de andere kinderen werden 

toegejuicht. Groep 8, we gaan jullie missen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al 

je wegen, met zijn troost en met Zijn zegen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn! 

 

Afscheid leden ouderraad 

Nu hun laatste kind de Colignyschool heeft 

verlaten, nemen we ook afscheid van twee 

trouwe leden van de ouderraad. Marleen van 

Duijn (moeder van Eline) en Nelleke Griekspoor 

(moeder van Cheyenna) gaan het stokje 

overdragen aan nieuwe enthousiaste ouders 

(iets voor u?). Namens de kinderen en het team 

van de Colignyschool willen we jullie via deze 

weg hartelijk danken voor alles wat jullie voor 

de school en de kinderen hebben gedaan.  

Afscheid juf Lia 

Zoals u in de groepsverdeling van komend 

schooljaar heeft kunnen lezen, nemen we deze 

week ook afscheid van juf Lia. Zij gaat verhuizen 

naar Eindhoven. De liefde brengt haar daar. We 

danken juf Lia voor haar inzet op de 

Colignyschool en wensen haar veel geluk met 

haar vriend en veel succes met haar nieuwe 

baan in de Lichtstad. Het gaat je goed! 
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Schoolreisje 24 september 

Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we na de 

zomervakantie op schoolreis. De afspraken zijn 

gemaakt. Groep 1/2 gaat naar de 

kinderboerderij in Rijnsburg. De groepen 3 t/m 

5 gaan met de bus naar Linneaushof en de 

groepen 6 t/m 8 gaan naar de Efteling. De 

kosten voor het schoolreisje bedragen voor de 

groepen 3 t/m 5 € 21, 00 en voor de groepen 6 

t/m 8 € 28,00. De ouderraad heeft per kind een 

bedrag toegezegd te willen betalen, daardoor 

kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden.  

Na de vakantie krijgt u het verzoek dit bedrag 

z.s.m. te betalen. We innen het geld zo laat 

mogelijk, want mocht door veranderende 

corona-maatregelen het schoolreisje toch niet 

door kunnen gaan, scheelt dat een hoop gedoe. 

 

Studiedag 21 september 

Alvast voor in de agenda. Deze maandag is er 

een studiedag voor het hele team. De kinderen 

zijn deze dag vrij.  

Verbouwing aula 

Komend schooljaar zal de verbouwing van de 

aula dan eindelijk gaan plaatsvinden. We 

zouden heel graag hebben gezien dat deze 

verbouwing in de zomervakantie had plaats 

kunnen vinden. Dit is echter niet gelukt. In de 

herfstvakantie wordt begonnen met het 

breekwerk en worden de grote bouwtechnische 

ingrepen gepland. Daarna zal er tot ongeveer de 

kerstvakantie aan de verbouwing gewerkt 

worden. Geen ideale situatie, maar we zullen 

door de zure appel heen moeten bijten om 

daarna de mooie vruchten te kunnen plukken 

van een prachtige nieuwe aula, met podium en 

werkplekken voor de kinderen. In overleg met 

de aannemer wordt de aula afgesloten van de 

rest van de school, zodat kinderen niet op de 

bouwplaats kunnen komen. Om alvast voor te 

sorteren op de nieuwe aula zijn deze week bijna 

alle groepen binnen het gebouw verhuisd.  

 

TSO 

Vele ouders hebben hun kind(eren) al 

aangemeld via bij KOK voor de tussen schoolse 

opvang. Er zijn echter nog enkele ouders die dit 

nog niet hebben gedaan. Mocht u bij de laatste 

groep behoren, wilt u dit dan zo spoedig 

mogelijk nog doen? Klik hier voor de 

aanmeldprocedure.  

Start nieuwe schooljaar 

Maandag 31 augustus hopen we alle leerlingen 

weer in goede gezondheid te ontmoeten. De 

week voorafgaand aan deze maandag zullen de 

leerkrachten geregeld op school te vinden zijn 

om het jaar voor te bereiden. Vanuit de directie 

kunt u informatie verwachten over het vervolg 

van ‘corona’ en welke gevolgen dit heeft voor 

de Coligny. Laten we hopen dat dit tot een 

minimum beperkt blijft. 

Tot slot 

Namens al onze collega’s willen we u bedanken 

voor de afgelopen periode. Mede dankzij uw 

inzet en begeleiding van de leerlingen thuis 

kijken we terug op een hectische en zeker ook 

bijzondere periode; een tijd waarin we veel 

geleerd hebben en waarvan we het goede 

willen bewaren! 

Het is tijd voor vrije tijd en ontspanning; geniet 

ervan!  

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2564/File/2020-07-13_Tussenschoolse_opvang_Colignyschool_herinnering.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2564/File/2020-07-13_Tussenschoolse_opvang_Colignyschool_herinnering.pdf


 

Jaarplanning 2020-2021 

Deze planning staat ook online: www.colignyschool.nl/jaarkalender.  Aanpassingen op het rooster 

zullen daar en in de nieuwsbrieven  worden vermeld.

maandag, 31. augustus 
 Eerste schooldag 

dinsdag, 1. september 
 luizencontrole 

vrijdag, 4. september 
 schoolfotograaf 

maandag, 14. september 
 infoavond gr 1/2 en 3 

dinsdag, 15. september 
 infoavond gr. 4 en 5 

 voorlichting Halt gr. 7 en 8 

woensdag, 16. september 
 infoavond gr. 6 en 8 

donderdag, 17. september 
 Infoavond groep 7 

vrijdag, 18. september 
 Ontruimingsoefening 

maandag, 21. september 
 Studiedag leerlingen vrij 

woensdag, 30. september 
 Start Kinderboekenweek 

vrijdag, 2. oktober 
 speelgoeddag gr 1/2 

vrijdag, 9. oktober 
 Afsluiting Kinderboekenweek 

vrijdag, 16. oktober 
 vrij vanaf 12.00 uur 

maandag, 19. oktober 
 Herfstvakantie 

 Start verbouwing aula 

maandag, 26. oktober 
 Luizencontrole 

dinsdag, 27. oktober 
 Ouderavond GGD over  

Gezonde relaties en seksualiteit 

vrijdag, 6. november 2020 
 speelgoeddag groep 1/2 

vrijdag, 4. december 2020 
 Sinterklaasviering 

 

donderdag, 10. december 2020 
 Kerststukje maken 

donderdag, 17. december 2020 
 Kerstviering Kerk 

vrijdag, 18. december 2020 
 Vrij vanaf 12.00 uur 

maandag, 21. december 2020 
 Kerstvakantie 

maandag, 4. januari 2021 
 Luizencontrole 

vrijdag, 8. januari 2021 
 Speelgoeddag 1/2 

maandag, 11. januari 2021 
 Start Medio toetsen Cito 

woensdag, 20. januari 2021 
 Start Voorleesdagen 

 Voorleesontbijt 

vrijdag, 5. februari 2021 
 Speelgoeddag 1/2 

maandag, 8. februari 2021 
 Rapporten mee 

vrijdag, 19. februari 2021 
 studiedag kinderen vrij 

maandag, 22. februari 2021 
 Voorjaarsvakantie 

maandag, 1. maart 2021 
 Luizencontrole 

vrijdag, 5. maart 2021 
 Speelgoeddag 1/2 

donderdag, 1. april 2021 
 Paasfeestviering 

vrijdag, 2. april 2021 
 Kinderen vrij 

 Goede Vrijdag 

maandag, 5. april 2021 
 Kinderen vrij 

 Tweede Paasdag 

woensdag, 7. april 2021 
 Start projectweek 

 

http://www.colignyschool.nl/jaarkalender


 

vrijdag, 16. april 2021 
 Afsluiting projectweek 

dinsdag, 20. april 2021 
 eindtoets groep 8 

woensdag, 21. april 2021 
 eindtoets groep 8 

donderdag, 22. april 2021 
 eindtoets groep 8 

vrijdag, 23. april 2021 
 Koningsspelen 

dinsdag, 27. april 2021 
 Koningsdag 

 Kinderen vrij 

vrijdag, 30. april 2021 
 Vrij vanaf 12.00 uur 

maandag, 3. mei 2021 
 meivakantie 

maandag, 24. mei 2021 
 Tweede Pinksterdag 

dinsdag, 25. mei 2021 
 Start E toetsen Cito 

woensdag, 26. mei 2021 
 Sportdag 

vrijdag, 4. juni 2021 
 Speelgoeddag gr 1/2 

 

donderdag, 17. juni 2021 
 reservedatum schoolreis gr 1/2 t/m 7 

maandag, 21. juni 2021 
 Schoolkamp groep 8 

dinsdag, 22. juni 2021 
 Schoolkamp groep 8 

woensdag, 23. juni 2021 
 Schoolkamp groep 8 

vrijdag, 2. juli 2021 
 Rapport mee 

dinsdag, 6. juli 2021 
 facultatieve oudergesprekken 

woensdag, 7. juli 2021 
 Studieochtend, kinderen vrij 

vrijdag, 9. juli 2021 
 Eindfeest einde schooljaar 

maandag, 12. juli 2021 
 Schoonmaakavond gr 1/2 t/m 7 

dinsdag, 13. juli 2021 
 Afscheidsmusical groep 8 

woensdag, 14. juli 2021 
 Laatste schooldag groep 8 

donderdag, 15. juli 2021 
 Wisselmiddag gr 1/2 t/m 7 

vrijdag, 16. juli 2021 
 School tot 12.00 uur

 

 

 


