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Agenda 

27 en 28 september 

Hergo en Janmarinus afwezig 

28 september 

Herfstwandeling groep 1 t/m 4 

Kickbox les groep 7 

2 en 4 oktober 

Inloopochtenden groep 1 en 2 

3 oktober 

Start Kinderboekenweek 

5 oktober 

Speelgoedmiddag groep 1 en 2 

12 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

19 oktober 

Continurooster tot 13.30 uur 

Start Herfstvakantie 

Herfstwandeling Panbos 

De groepen 1 t/m 4 gaan vrijdagmiddag 28 

september naar Panbos. Ze gaan eerst zoeken 

en kijken wat de natuur allemaal te bieden 

heeft. Maar natuurlijk is er ook tijd om te 

spelen. Bij onverhoopt slecht weer zal de 

herfstwandeling een weekje verplaatst 

worden. 

 

 

 

 

 

Tweedaagse 

Hergo en Janmarinus zijn 27 en 28 september 

niet op school aanwezig. Zij hebben met de 

andere schooldirecties van Prohles een 

tweedaagse.  In dringende gevallen is juf 

Jacqueline het aanspreekpunt. Zij is op 

donderdagmiddag en vrijdagochtend 

aanwezig. De andere dagdelen is zijn 

bereikbaar op de Farèlschool. 

Inloopochtenden 

Op dinsdag 2 en donderdag 4 oktober zijn de 

inloopochtenden bij de kleuters. Voor ouders 

en kinderen zijn dit vaak waardevolle 

ochtenden. Op dinsdag kan de helft van de 

ouders een ochtend aanwezig zijn en op 

donderdag de andere helft. Kinderen waarvan 

de ouders op de andere ochtend komen zijn 

die morgen vrij. De ouders van de groepen 1 

en 2 worden hierover nog nader geïnformeerd 

door de leerkrachten. 

 

Kinderboekenweek 

Van 3 tot 12 oktober is bij ons op school de 

Kinderboekenweek. Binnenkort zal de 

commissie hier meer over bekendmaken. Het 

landelijke thema is jaar is “Vriendschap”, met 

als motto “Kom erbij” 
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Even voorstellen 

Sinds dit schooljaar 

mag ik deel uitmaken 

van het team van “De 

Coligny”  en lesgeven 

in groep 4. Zoals 

beloofd in de vorige 

nieuwsbrief zou ik mij 

nog even voorstellen.  

Ik ben Linda de Bie, ik ben 33 jaar en woon in 

Katwijk. Ik ben getrouwd met Chris en we 

hebben twee zoons: Lucas (5 jaar) en Julian (3 

jaar). 

De afgelopen 12 jaar heb ik op de 

Marnixschool gewerkt. De eerste jaren als 

kleuterjuf, daarna in groep 6. Verder heb ik in 

verschillende groepen ingevallen. Na alle 

ervaringen die ik daar heb opgedaan ben ik 

toe aan een nieuwe uitdaging. Het lijkt me 

leuk en leerzaam om ook eens op een andere 

school te werken. Een nieuwe werkomgeving 

is uitdagend maar ook best spannend. De kop 

is eraf en inmiddels zitten we alweer in de 4e 

schoolweek. Mijn eerste indruk is positief. Een 

gezellige school met een enthousiast team. 

Leuk om nieuwe kinderen en ouders te leren 

kennen. Ik hoop dat we er met elkaar een leuk 

en leerzaam schooljaar van kunnen maken! 

Even voorstellen 2 

Mijn naam is Rebecca 

Verdoes en dit 

schooljaar start ik met 

werken als 

schoollogopediste in 

dienst van de 

gemeente Katwijk. 

Eerder ben ik 

werkzaam geweest in 

het cluster 2 onderwijs met kinderen met een 

ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS). Hier 

is mijn affiniteit met onderwijs toegenomen 

en heb ik werkervaring opgedaan met 

meertaligheid en autisme. Daarnaast 

bestonden mijn werkzaamheden uit het 

coachen van leerkrachten en 

onderwijsondersteunend personeel en het 

waarborgen van kwaliteit van het taalaanbod. 

Als logopedist ben ik gespecialiseerd in het 

(vroegtijdig) signaleren, onderzoeken en 

behandelen van problemen op het gebied van 

spraak, taal, stem en gehoorproblemen. U zult 

mij met name tegenkomen in de onderbouw 

en indien nodig in de bovenbouw van de 

schoolgroepen. U kunt via de leerkracht of 

rechtstreeks met mij middels het volgende 

mailadres contact opnemen: 

r.verdoes@katwijk.nl 

Nog meer nieuwe gezichten: 

Juf Ilse Kraaij is vorige week begonnen met 

haar stage als onderwijsassistent in groep 6.  

Op 27 september zal Lisanne Schutrops stage 

komen lopen bij juf Manon in groep 6, zij is 

Pabo-student. We hopen dat ze het beiden 

naar hun zin zullen krijgen op de 

Colignyschool. 

Vervanging juf Karin 

Juf Karin heeft een lelijke val van de trap 

gemaakt. Zij is in ieder geval de komende 

week nog niet in staat om te komen werken. 

We wensen haar beterschap toe. We 

proberen er alles aan te doen om vervanging 

te vinden. Tot op heden is dat alle keren 

gelukt. Wanneer u mensen heeft in uw 

kennissenkring met onderwijsbevoegdheid, 

die wel eens willen invallen op de 

Colignyschool, dan houden we ons 

aanbevolen. 

N.a.v. de studiedag 

Woensdag was de studiedag. Het team heeft 

zich in de weken voorafgaand aan deze dag 

verdiept in een boek over het geven van 

expliciete directe instructies (EDI). Aan de 

hand van de kennis die we daaruit hebben 

opgedaan hebben we gekeken welke dingen 

we schoolbreed gaan toepassen in de school.  

We hebben o.a. afgesproken dat we in alle 

groepen met het EDI-model gaan werken 

tijdens de lessen. Daarbij zal iedere groep 

gaan werken met de time-timer, zodat het 

voor kinderen duidelijk is hoe lang ze aan een 

taak kunnen werken. We gaan werken met 

stemkaarten, zodat kinderen kunnen zien of 



ze bij een opdracht mogen overleggen of niet 

en hoe hard dat mag. Ook zullen alle kinderen 

van groep 3 t/m 8 een zelfstandigwerk blokje 

en een wisbordje krijgen. Eenheid in handelen 

door de hele school heen zal positief bijdragen 

aan de ontwikkeling van onze leerlingen. 

 

 Voetbalkooi 

Vandaag wordt de voetbalkooi geopend. Een 

gebeurtenis waar we met de kinderen lang 

naar uit hebben gekeken. Vanaf vandaag 

kunnen de kinderen er veilig in voetballen. Na 

schooltijd is de voetbalkooi ook beschikbaar 

voor de kinderen van de school en de buurt. 

Enkele ouders hebben aangegeven dat zij er 

voor willen zorgen dat de kooi iedere avond 

rond zonsondergang gesloten wordt. Fijn dat 

dit zo samen kan!  

 

NAW-gegevens 

We willen onze leerling-administratie zo goed 

mogelijk in orde te hebben. Daar hebben we 

echter uw hulp bij nodig. Het komt nog wel 

eens voor dat telefoonnummers wijzigen, 

maar ook dat gezinssamenstellingen en 

adressen wijzigen. Zou u ons hiervan op de 

hoogte willen brengen? Op de website is een 

formulier te vinden waarmee u wijzigingen 

kunt door. Mochten er fouten hebben gestaan 

in de brief die u heeft ontvangen over de 

vrijwillige bijdrage aan de kas van de 

ouderraad, dan bieden wij daar onze 

welgemeende excuses voor aan. 

Werkzaamheden 

Als u de laatste tijd in het schoolgebouw 

geweest bent, zal het u niet ontgaan zijn dat 

er door onze conciërge Adri heel hard wordt 

gewerkt om de kozijnen in de gangen mooi wit 

te maken. Een dankbare klus, want wat knapt 

het op.  

 

Ook het computernetwerk gaat op de schop. 

In de week voor de herfstvakantie zullen we 

het een paar momenten zonder de digiborden 

moeten doen. Het netwerk zal op een 

gebruiksvriendelijkere manier worden 

ingericht, zodat het ICT onderwijs op de 

Colignyschool nog beter uit de verf kan 

komen. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 

hebben in de afgelopen weken een school-

account van office 365 gehad. Dit kunnen ze 

zowel op school als thuis gebruiken. 

AVG 

Mocht u nog geen AVG-formulier hebben 

ingevuld, dan kunt u dit tot volgende week 

nog doen. Daarna zullen we er vanuit moeten 

gaan, dat we geen toestemming hebben om 

foto’s met uw kind erop te publiceren via de 

nieuwsbrief, website of facebook. 

 

http://www.colignyschool.nl/formulier/9722/wijziging-telefoon--en-e-mailgegevens?popup=true


 

 

 

  



 


