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Agenda
30 juni t/m 2 juli
Come4Sport week
3 juli
Rapport mee
6 tot 8 juli
Schoolkamp groep 8
9 juli
Studiedag, kinderen vrij
10 juli
Meesters- en juffendag
13 juli
Afscheidsavond groep 8 op het plein
14 juli
Afscheidsmusical groep 8
15 juli
Laatste schooldag groep 8
16 juli
Wenmiddag groep 1 t/m 7
17 juli
Laatste schooldag 12.00 uur vrij
Coronatijd…
En zo zijn we opeens allemaal weer op school.
Heerlijk om alle leerlingen weer aanwezig te
zien. Leven in de brouwerij; fijn!
Het is gek om ook weer aan het afbouwen te
zijn… nog 3 weken en de zomervakantie start.
Op dit moment zijn we druk bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar;
wie gaat welke groep lesgeven, wat is het
startpunt van elke individuele leerling, de
nieuwe schoolgids en ga zo maar door. Er valt
nog veel te doen in deze weken! De
groepsverdeling voor komend schooljaar wordt
in de loop van volgende week met u gedeeld.
Nog even geduld dus a.u.b.
Tot de zomervakantie
In de agenda van deze nieuwsbrief kunt u lezen
wat er nog gaat gebeuren de komende weken.
Er zijn ook een aantal zaken die niet doorgaan
vanwege Corona zoals de schoonmaakavond,
het slotfeest en ons ‘andere dan andere’ jaren
bedankje voor de OR en MR leden. We

proberen hier passende alternatieven voor te
bedenken. Bij het laatste (3e) rapport horen ook
facultatieve oudergesprekken. We willen deze,
vanwege Corona, tot een minimum beperken.
Indien u toch graag met ons van gedachten wilt
wisselen over het rapport van uw kind kunt u
rechtstreeks contact opnemen met de
betrokken leerkracht.
Come4sport
De Come4Sports-week is een themaweek die
uitgevoerd wordt door de sport- en
beweegcoaches van Welzijnskwartier. In deze
week organiseren we verschillende activiteiten
in het kader van positieve gezondheid en plezier
in bewegen. Door de corona maatregelen is de
Come4Sports week deze keer iets anders dan
normaal. Alle activiteiten die Come4Sports deze
week organiseert vinden plaats op het
schoolplein. Naast het thema ‘positieve
gezondheid’ zullen we tijdens de Come4Sports
week ook aandacht besteden aan de volgende
onderwerpen.
•
Schoolpleinspelletjes
•
Bewegend leren
•
Bewegingsonderwijs voor kleuters
Gezond eten en drinken
In het kader van JOGG
(www.jongerenopgezondgewicht.nl), promoot
Come4sport samen met school de komende
Come4sport- week het belang van positieve
gezondheid. We willen u dan ook vragen om uw
kind in deze week een flesje water en een stukje
fruit/groente mee te geven als 10 uurtje.

Rapport
Het rapport dat de kinderen mee gaan krijgen is
een bijzondere dit jaar. Door het thuiswerken is
niet het volledige schoolprogramma afgewerkt.
Dit betekent dat het voor de leerkrachten niet
altijd mogelijk is voor alle onderdelen een
eerlijke beoordeling te geven. Het kan dus zijn
dat op het zomerrapport niet alle onderdelen
zijn ingevuld.
Studiedag
Om alle activiteiten voor volgend schooljaar
goed in de stijgers te zetten, heeft het team een
studiedag. Deze is verplaatst naar de donderdag
9 juli i.v.m. het schoolkamp van groep 8. De
kinderen van de school zijn deze dag vrij.
Meesters-en juffendag
Op deze dag vieren alle leerkrachten hun
verjaardag. Hij stond al eerder dit jaar op het
programma maar zoals op de ‘vlog’ die ervan
gemaakt is getoond werd, was maar een saaie
bedoeling. Zo zonder kinderen is eigenlijk
‘niets’. Op 10 juli is de herkansing. De feestjes
zijn in de klaslokalen met de eigen
leerkracht(en) en de ouderraad zorgt deze dag
voor een patatje en een ijsje voor bij de lunch.

Afscheid groep 8
Ook het afscheid van groep 8 gaat dit jaar
anders dan anders. De collega’s hebben hun
best gedaan om er het beste van te gaan
maken. En dat lijkt helemaal te gaan lukken! De
musical wordt voor de ouders opgevoerd in de
theaterhangaar. Het afscheidsmoment waarbij
het getuigschrift en de Bijbel worden uitgereikt
en de kinderen in het zonnetje worden gezet
(dit jaar kan dat zelfs letterlijk) is buiten op het
plein. Ouders van de groep zijn uitgenodigd om
aanwezig te zijn op hun eigen klapstoeltje.

Schoolreisje
Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 kon
dit jaar niet doorgaan. We gaan proberen om
aan het begin van het komende schooljaar een
datum te plannen, waarop het schoolreisje
alsnog kan doorgaan. We zijn daarvan
afhankelijk van de dan geldende regelgeving. U
begrijpt… dat kan zomaar nog een paar keer
veranderen. Als het schoolreisje in september
doorgaat, is er geen schoolreisje aan het einde
van volgend schooljaar.
Je mag er zijn… wie ik? Ja Jij!
Als je de beelden van de Black Life Matters
demonstraties op tv ziet, dan moet je misschien
ook wel automatisch denken aan dit liedje van
Herman Boon. Een lied waarbij op een ludieke
manier duidelijk wordt gemaakt dat voor God
iedereen erbij hoort. Ongeacht je geslacht,
geaardheid, huidskleur of wat dan ook. Als
Colignyschool staan we daar net zo in. Je hoort
er bij, je mag er zijn, daar geloven we in!
Word overblijfmedewerker!
Vanaf aankomend schooljaar lunchen alle
kinderen samen met hun klasgenootjes op
school. Het is een periode waarin ze eten,
(buiten)spelen en even bijkomen voordat de
middag weer begint. Overblijven is leuk! Heb je
een of meerdere dagen per week tijd rond
lunchtijd en vind je het leuk om iets te doen
voor onze school? Wij zijn voor na de
zomervakantie op zoek naar
overblijfmedewerkers, ook op invalbasis. Je
begeleidt de kinderen tijdens het buitenspelen,
organiseert leuke activiteiten en onderhoudt
contact met de school. Je ontvangt een
passende vergoeding van €10.00 per keer. De
overblijf (tussenschoolse opvang) op onze
school is in handen van KOK kinderopvang.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden?
Stuur een mailtje naar
hrm@kokkinderopvang.nl
Kledingbak
Voor de zomervakantie wordt de kledingbak op het kleine plein nog een keer geleegd. U kunt uw
kledingzakken bij het hek zetten. Adri zorgt er voor dat ze in de kledingbak gegooid worden.

Met dank aan Diana van der Valk kunnen we trots deze flyer presenteren.
Hij wordt via Facebook en de brievenbus verspreid.

