Agenda
5 oktober
Start Kinderboekenweek
6 oktober
Zeeles groep 8 RS
10 oktober
Kleuters naar Olmenhorst RS
Groep 8 MakerSpace RS
11 oktober
Vergadering leerlingenraad CS
12 oktober
Vergadering leerlingeraad RS
Groep 8 MakerSpace CS
13 oktober
Kleuters naar Olmenhorst CS
14 oktober
Afsluiting Kinderboekenweek
21 oktober
12.00 uur vrij ivm Herfstvakantie
1 november
Luizencontrole
Zondag 6 november
16.00 uur Kerk-en-schooldienst Vredeskerk

Kinderboekenweek
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het
bos, zandkastelen maken of vliegeren op het
strand, een hut bouwen of picknicken in het park
of vogels spotten en een moestuintje maken in je
eigen tuin. De natuur is overal om ons heen.
Buiten is er van alles te ontdekken… Vijf oktober
begint Het Gi-Ga-Groen feest! De start van de
(Christelijke) Kinderboekenweek. Op beide
locaties zal er aandacht aan dit boekenfestijn

besteed worden. Op de Coligny zal groep 8 een
poppenkastvoorstelling houden voor de kinderen
van groep 1, 2 en 3. In de andere groepen zal
gewerkt worden met het thema Gi-Ga-groen.
Iedere groep vanaf groep 4 houdt een
voorleeswedstrijd en de winnaars van de groepen
zullen het tegen elkaar opnemen in de grote
finale op 14 oktober. Als afsluiting wordt een
boeken(kleedjes)markt georganiseerd. Kinderen
mogen hun eigen
boeken verkopen aan
medeleerlingen en ook
de boekhandel ‘Het
Baken’ is van 13.30 uur
tot 14.30 uur aanwezig
om boeken te verkopen.
Ouders zijn hierbij uiteraard van harte welkom!
Op de locatie Rutgers begint de week eigenlijk
dinsdag al en komt de leesconsulent in alle
klassen een activiteit uitvoeren, die in het teken
van de Kinderboekenweek staat. Woensdag 5
oktober om 10.00 starten we de
Kinderboekenweek officieel met de online
opening en het kinderboekenweeklied. Er wordt
o.a. voorgelezen door de leerlingen van groep 8
bij de kleuters. Ook wordt er voor de groepen
5,6,7 en 8 een voorleeswedstrijd georganiseerd.
Vrijdag 14 oktober sluiten we ook op deze locatie
de Kinderboekenweek af met een heuse
boekenmarkt op school.

Dierendag
Dinsdag 4 oktober is het dierendag. De kinderen
van groep 1 t/m 3 mogen deze dag een lief
knuffeldiertje mee naar school nemen.

Zeelessen
Dag van de leerkracht
Langzaam een uitstervende ‘dier’soort
geworden… de leerkracht. Zullen ze dierendag en
deze dag van de leraar daarom met opzet naast
elkaar hebben gepland, dat is niet te hopen. Wat
zijn we blij met onze collega’s, die iedere dag
weer met uw kinderen aan het werk willen gaan.
Om even wat veren uit te delen: Wat zouden we
zonder ze moeten. Ze staan aan de basis van de
toekomst van de kinderen en geven bagage mee
waar de leerlingen de rest van hun leven gebruik
van gaan maken. Ze proberen
ieder kind echt te zien en te
laten voelen dat hij of zij er toe
doet… De zorg voor uw
kostbaarste bezit wordt door u
als ouders aan hen
toevertrouwd. Je zou het maar
mogen doen, werken in het onderwijs! U kunt
zich bij de PABO’s melden… We kunnen heel wat
nieuwe gedreven collega’s gebruiken. De
toekomst begin in het lokaal van de leerkracht.

Sponsorloop RS
Achter de schermen wordt op de locatie Rutgers
hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het
Gi-Ga-Groene Schoolplein. Er ligt een prachtig
ontwerp klaar en we hopen dat de plannen zo
snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden! Daar
voor is nog veel geld nodig. Onze volgende actie
is een sponsorloop op woensdag 19 oktober, in
het groen voor groen! Superleuk om in groene
kleding een groene optocht te vormen.
Binnenkort worden sponsorlijsten aan de
kinderen mee gegeven met daarop een QR-code.

Ieder jaar zijn er voor de groepen 8 zeelessen, die
worden georganiseerd door Natuuravontuur. Het
doel van de lessen is om op een positieve manier,
door eigen ervaring, het leven in zee ontdekken
en daardoor inzicht krijgen in het feit dat de
eigen omgeving een schitterend natuurgebied
bevat. De kinderen krijgen Inzicht in de relaties
tussen allerlei organismen en elementen zoals
o.a. in de zee. De kinderen worden
aangemoedigd om zwerfvuil op het strand, de
zee en in het algemeen, te voorkomen. Dit jaar
zal groep 8 van de Rutgers aan dit leuke project
deelnemen.

Muzieklessen en Come4Sport
Op de beide locaties zijn de muzieklessen
begonnen. We zijn heel blij dat het zo goed loopt.
U zult thuis ook de positieve verhalen vast wel
gehoord hebben. Het is echt leuk om op de dagen
dat de muziekdocenten in de gebouwen zijn de
school rond te lopen. Telkens word je weer
verrast door de vrolijke klanken die uit de lokalen
komen.
Ook de activiteiten van Come4sport zijn gestart.
Ieder week zijn op beide locaties spelactiviteiten
op het plein. De bedoeling is dat kinderen leren
welke leuke spellen ze in de pauzes met elkaar
kunnen spelen.

Olmenhorst CS en RS
Alle kleutergroepen gaan in deze Gi-Gagroenweken naar de Olmenhorst om appels te
plukken. We gaan nog niet met beide locaties
gezamenlijk, dat zal volgend jaar hopelijk wel zo
georganiseerd worden.
Ouders zullen benaderd
worden om te kinderen te
brengen en te begeleiden.
De kinderen mogen altijd
een zelf een paar appels
plukken. Zorgt u er voor dat
u appeltaartmix in slagroom
in huis haalt?

homestyling, robotica en met het drukken van
stickers, t-shirts en logo’s, ofwel: signing. En
middelbare scholieren kunnen hier ook met
technisch-tekenprogramma’s oefenen, zoals
AutoCAD of SketchUp. Kortom, het is allemaal
veel creatiever dan de traditionele
technieklessen. Van het ontwerp tot het
uiteindelijke product, de leerlingen kunnen het
allemaal zelf maken.

Kerk-en-schooldienst CS
Op zondag 6 november willen we met elkaar een
kerk-en-schooldienst viering houden op
uitnodiging van de Vredeskerk. De predikant van
de Vredeskerk, ds.
Jaap van der Windt
hoopt voor te gaan. De
vorige kerk-enschooldienst van de
Colignyschool viel net
in het weekend dat
corona uitbrak en is
dus niet door gegaan. Dit jaar gaan we er van uit
dat het weer helemaal kan. De dienst begint
waarschijnlijk om 16.00 uur. Ook de kinderen en
ouders van de locatie Rutgers zijn van harte
uitgenodigd. Drie maanden later is het de buurt
aan de Rutgerschool, die dienst is in de Oude
Kerk. Ds. Johan Alblas zal in deze dienst voorgaan.
Ook kinderen van de Coligny zijn daar hartelijk
welkom. De beide predikanten proberen de
diensten een beetje op elkaar aan te laten
sluiten.

MakerSpace
De groepen 8 gaan de komende periode
bezoeken brengen aan Rijnmond MakerSpace
voor een aantal gave technieklessen. Het
programma bestaat uit twee middagen.
MakerSpace is een speciale techniekruimte waar
leerlingen zelf aan de slag gaan met 3D (printen,
tekenen en ontwerpen), lasersnijden,

Corona
We horen u denken: is het weer zover? Wees
gerust: nee, nog niet. Gelukkig maar! We hebben
als school een (verplicht) plan is opgesteld hoe te
handelen àls er weer een uitbraak van corona
komt. Dit plan bestaat uit 4 verschillende fases
waarin we hebben nagedacht over hoe dan te
handelen. Het geeft een goed gevoel een plan
achter de hand te hebben dat we kunnen
uitvoeren mocht het zover komen. Nu maar
hopen dat het maken van het plan uiteindelijk
tijdverspilling blijkt te zijn geweest!

De schoolbrengweek RS was een succes!
In de week van maandag 12 t/m vrijdag 16
september was het Schoolbrengweek, waarin we
ouders en leerlingen hebben gevraagd om zoveel
mogelijk lopend of op de fiets naar school te
komen. Want lopen of fietsen naar school is:
• goed voor de gezondheid en bewegen
bevordert de leerprestaties,
• goed voor de verkeersveiligheid bij school,
• goed voor de verkeersvaardigheid van de
kinderen ……… en het is ook nog eens goed voor
het milieu!
De meesters en juffen hebben dagelijks
bijgehouden hoe de kinderen naar school zijn
gekomen. Tijdens de Schoolbrengweek is 92%

Myndr switch groep 6 t/m 8

van de leerlingen lopend of met de fiets naar
school gekomen. Groep 5 (foto) was de winnaar
met 97%. Daarmee hebben zij een mooie
sleutelhanger en een balpen van School op Seef
gewonnen. Gefeliciteerd!
We zijn natuurlijk heel erg blij met dit prachtige
resultaat en hopen dat u en jullie de komende
schoolweken ook lopend of op de fiets naar
school blijven komen.

Tot vorige week hebben we op de locatie Coligny
gebruik gemaakt van het ‘open’ internet. Er
waren geen technische beperkingen van wat de
kinderen konden opzoeken op het internet. Dat is
veranderd nu we in de groepen 6 t/m 8 de Myndr
Switch gaan gebruiken. Dit is een knop die is
gekoppeld aan de chromebooks van de kinderen
van de desbetreffende groep. Op het moment
dat de kinderen aan het werk gaan op een
chromebook, kan de leerkracht instellen welke
toegang de kinderen tot het internet krijgen.
Meer informatie over de werking van dit
apparaat vindt u hier. Zodra op de locatie Rutgers
enkele aanpassingen op het netwerk zijn
doorgevoerd, zal dit ook voor deze groepen 6 t/m
8 worden geïnstalleerd.

Hoe gaat het met…
…juf Tineke, juf Renée en meester Jan? Die vraag
wordt ons nog wel eens gesteld. Het mooie van
de vraag is dat u als ouders betrokken bent op
het welzijn van de collega’s. Het vervelende is
alleen dat we daar niet zo heel veel over kunnen
melden. Juf Renée is elke dinsdag op school en
brengt de kinderen van de bovenbouw naar en
van de gym, binnenkort zal ze ook weer wat met
kinderen gaan werken. Zoveel als de situatie het
toelaat. Meester Jan heeft aangegeven dat hij
zich nog niet voldoende toegerust vindt, om de
taak die hij had in groep 7 naar behoren uit te
voeren. We vinden het ontzettend mooi dat hij
het wel heeft willen proberen.

Kledinginzameling CS
Op het kleuterplein van de locatie Coligny staat
een grote kledingcontainer. De opbrengst van de
daar ingezamelde kleding, is bestemd voor de
activiteiten die de ouderraad
voor de kinderen organiseert.
Afgelopen weken is van het
gespaarde geld o.a. het
schoolreisjesbudget aangevuld.
Gaat u binnenkort de
kledingkasten weer eens
uitmesten en gaat u kleding
weg doen… U weet nu waar u
terecht kunt.

Leerlingenraad
Op de Rutgerschool draaien ze al een tijdje en
ook op de locatie Coligny wordt er dit schooljaar
mee gestart: De leerlingenraad. De groepen 5 t/m
8 vaardigen twee leerlingen af voor de raad op
hun eigen locatie. Met de klas worden wensen en
ideeën verzameld, die de
klassenvertegenwoordiger namens hen kan
inbrengen in de leerlingenraad. De raad
vergadert altijd onder leiding van een leerkracht
en ook de directie zal aansluiten. Het is natuurlijk
de bedoeling dat de ideeën waar de leerlingeraad
mee komt daarna in de teamvergadering worden
besproken en vervolgens zoveel mogelijk worden
uitgevoerd.

Cursussen
Juf Marit zal dit jaar bij Prohles een cursus
middenmanagement volgen. Ze is daarvoor dit
schooljaar enkele middagen uitgeroosterd.
Meester Geert Jan ten Hove gaat de opleiding
van school opleider volgen, zodat hij de nieuwe
leerkrachten en stagiaires vakkundig kan
begeleiden. Hij is voor deze opleiding op dagen
dat juf Rachel voor de klas staat enkele dagen
uitgeroosterd. We wensen beide collega’s heel
veel succes!

Felicitaties
Juf Marielle Baïs en haar man verwachten een
baby, de juf is in januari uitgeregend. We wensen
haar een voorspoedige zwangerschap toen. U
heeft het vast wel gezien wanneer u in de
Rutgersschool uw kind bent komen brengen aan
de vorm van haar buik. Juf Jacqueline
Ravensbergen heeft vorige week haar diploma
leerkrachtbasisonderwijs ontvangen. Ze mag zich
nu officieel, gediplomeerd juf noemen!
Gefeliciteerd!!! De andere felicitaties volgen
z.s.m.

houden. We doen ons uiterste best om alle
lessen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden,
ondanks het landelijke tekort aan leerkrachten.
Daarvoor wringen we ons soms in de vreemdste
bochten. Aan u willen we vragen om vakanties
zoveel mogelijk in de schoolvakanties te plannen
en om afspraken bij zorginstanties e.d. zoveel
mogelijk na schooltijd te plannen. Dat zijn we aan
de kinderen ‘verplicht’.

Leerkrachten te kort…
We kampen met een groot tekort aan
leerkrachten. Op allerlei manieren wordt
geprobeerd om gekwalificeerde mensen te
vinden. Soms lukt dat, maar heel vaak ook niet.
Het wordt steeds moeilijker om de bezetting rond
te krijgen en af en toe zitten we ook aan de
grenzen van wat er creatief mogelijk is. Daarom
zullen we soms niet anders kunnen dan een
groep naar huis sturen. We proberen de pijn wel
eerlijk te verdelen.
Voor nu helpt dat nog niet, maar… mocht u
interesse hebben in een PABO-opleiding: kom
gerust langs. Het blijft een prachtig beroep en we
kijken uit naar enthousiaste en bevlogen
collega’s! Wanneer u eens een snuffelstage zou
willen om er aan te ruiken… Welkom!!!

Boekentips

Leerplicht
Bureau leerplicht heeft haar naam veranderd. De
nieuwe naam is nu
bureau leerrecht! De
kinderen in Nederland
hebben vanaf hun vijfde
jaar recht op onderwijs!
Toch blijft dit recht een
verplicht karakter

De Kinderboekenweek is een mooie gelegenheid
om samen met uw kinderen lekker te gaan lezen.
En voorlezen is o, zo belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Iedere dag samen
lezen is direct quality-time! Op deze site en ook
hier vindt u enkele boeken die mooi aansluiten bij
het thema Gi-Ga-Groen. Uiteraard is het lezen
van andere kinderboeken net zo goed. Vul uw
kinderboekenplank eens goedkoop aan door de
14e een van de boeken(kleedjes)markten te
bezoeken.
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