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Agenda
Er staat tot 1 juni niets gepland dat
doorgaat. Daarna is ook alles nog onzeker.
Het is de periode tussen Hemelvaart en
Pinksteren. Afgelopen zondag was het
‘wezen zondag’; de vrienden van Jezus
voelden zich verweesd omdat Jezus van
hen heengegaan was en de Geest
(Pinksteren) nog niet was uitgestort.
Reikhalzend keken ze uit naar dat moment
hoewel ze geen idee hadden wat hen te
wachten stond.
Sinds 11 mei voelen wij ons als team niet
meer ‘verweesd’; de leerlingen dartelen
weer met enige regelmaat om ons heen en
we genieten ervan! Natuurlijk, alles is nog
lang niet zoals we graag zouden willen
maar we zijn op de goede weg, er zijn
stappen voorwaarts gemaakt. Heerlijk, de
school leeft weer! Wat hebben we dat
gemist!
Felicitatie
Maandag 25 mei zijn juf Tirza en (nu) haar
man Lennart voor de wet getrouwd in het
gemeentehuis. Het geplande grote feest dat
voor later deze week gepland stond, kan
helaas op korte termijn niet door gaan. Dat
is natuurlijk heel zuur voor hen en hun
familie en vrienden, maar ook voor ons als
collega’s en de kinderen van groep 7. Maar
wat in het vat zit, verzuurt niet. We wensen
Tirza en Lennart veel geluk met elkaar en
Gods zegen over hun huwelijk toe!
Het schema tot 8 juni
We blijven lesgeven volgens het volgende
schema:
Woensdag 27/05 de groepen 2, 4, 6 en 8
Donderdag 28/05 de groepen 2, 4, 6 en 8
Vrijdag 29/05 de groepen 1, 3, 5 en 7
Maandag 01/06 tweede pinksterdag, vrij

Dinsdag 02/06 pinkstervakantie, vrij
Woensdag 03/06 pinkstervakantie, vrij
Donderdag 04/06 de groepen 2, 4, 6 en 8
Vrijdag 05/06 de groepen 1, 3, 5 en 7
De vrijdag voor de korte Pinkstervakantie
hebben we een continurooster tot 14.30
uur. Mocht u hiermee geen rekening
hebben gehouden, kunt u dit aangeven bij
Hergo of Janmarinus.

Vanaf 8 juni
En dan wordt het 8 juni, de datum dat alle
leerlingen weer naar school mogen! Dat
wordt opnieuw een grote stap voorwaarts!
We zijn er als team in ieder geval klaar
voor!
Prohles (de stichting waar de Colignyschool
onderdeel vanuit maakt) heeft een tijd terug
een crisisteam in het leven geroepen die,
waar mogelijk, voor de hele stichting kaders
vaststelt waaraan de scholen zich dienen te
houden. Die kaders stellen zij onder andere
vast met de richtlijnen van het RIVM in de
hand. Dit crisisteam komt later deze week
bijeen om de nieuwe kaders vast te stellen.
Daarna gaan wij ze vertalen naar onze
eigen situatie. Zodra we dit ‘voor elkaar’
hebben communiceren we dit weer met u.
Dus uw vragen over het halen en brengen,
over het continurooster, over gymnastiek en
wat er zoal meer in u opkomt moeten nog
even wachten op antwoord…
Hygiëne
De laatste tijd krijgen we van een enkele
ouder vragen over het gebruik van handgel
en andere desinfecterende stoffen, die we
op school gebruiken. Dit zou niet wenselijk
zijn voor de huid van uw kind of van ons.
Als we eerlijk zijn: we hebben er geen
verstand van. De berichten over het gebruik
van deze spullen zijn erg tegenstrijdig en
wat is dan wijsheid? Over het handen
wassen lijkt iedereen het eens te zijn: dat is
in ieder geval goed om met enige regelmaat
te doen. Mocht u nu echt niet willen dat uw

kind op een andere manier dan ‘handen
wassen’ zijn of haar handen reinigt kunt u
dit aangeven bij de leerkracht. Uw kind mag
er dan altijd voor kiezen om het wassen met
water een zeep te doen. Dat kan in het
lokaal of bij de toiletten.
Kleine plein
Komende maand zal het kleine plein
opgeknapt worden. Er zal een nieuw
klimtoestel geplaatst worden en ook zullen
er enkele nieuwe elementen op het plein
geplaatste worden, zoals zitjes, een
buitenkeuken, een zandtafel en een
schaduwdoek. De realisatie hiervan heeft
door de Coronatijd wat vertraging
opgelopen, maar vanaf 29 juni zal er in een
paar dagen iets moois gemaakt worden.
De laatste weken van 2019-2020
Inclusief deze week zijn er nog 8 weken te
gaan tot aan de zomervakantie. Dan komt
er een einde aan dit bijzondere schooljaar.
Geen idee wat er in deze weken nog op ons
pad gaat komen. Hoe gaan we bijvoorbeeld
afscheid nemen van onze huidige groep 8?
Hoe staan onze leerlingen er, wat betreft
prestaties, voor? Hoe kunnen we schooljaar
2020-2021 het beste starten? Er gaat nog
heel wat gebeuren de komende weken! We
houden contact!

