
 

  
 

 

Agenda 

5 en 6 september 

informatieavonden 

22 september 

Schoolreisje CS  

 

26 en 27 september 

Schoolfotograaf (RS) 

27 september  

20.00 uur ouderavond (RS en CS) 

 

29 september 

Kinderboerderij op school (RS) 

 

30 september 

Studiedag, kinderen vrij! 

5 oktober 

Start Kinderboekenweek 

Dag van de leerkracht       

10 (RS) en 13 (CS) oktober  

Kleuters naar de Olmenhorst 

14 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

21 oktober 

12.00 uur kinderen  vrij: Start Herfstvakantie 

 

 
Gewoon Beginnen 
Als ik nou eens begin met: 

een vriendelijk woord 

een glimlach 

een arm om de schouder 

een gedachte aan jou. 

 

Als ik nou eens doorga met: 

een positief woord 

een belonend gebaar 

een aardige knipoog 

een moment van aandacht  

 

Als ik me nou eens voorneem om: 

positief over je te denken 

je als Gods wezen te zien 

te begrijpen dat je niet mijn bezit bent 

te erkennen dat je een geschenk bent. 

 

Wat een prachtig schooljaar  

ligt er dan voor ons: 

en wat een mooie schoolweken 

en wat een schitterende schooldagen, 

heerlijke momenten waar we met elkaar van 

gaan genieten. 

Als we daar nu eens mee begonnen… 

(Naar een gedicht van Chris Lindhout) 

 

En zo staan we aan het begin van een nieuw 

schooljaar, dat nog maar net is begonnen en wat 

nog als leeg schrift voor ons ligt. We hopen met 

elkaar op een fantastisch, fijn en leerzaam 

schooljaar voor iedereen.  

 

Met dit gedicht beginnen we de eerste 

gezamenlijke nieuwsbrief van de nu nog naamloze 

nieuwe school (daarover later meer). Alle 

informatie over activiteiten van de beide locaties 

staan voortaan in ‘onze’ nieuwsbrief. Zo leren 

we elkaar steeds beter kennen en weten we wat 

er op onze grote school met twee locaties speelt. 

Ook de FusieFlits zal in de nieuwe nieuwsbrief een 

plekje krijgen. 

 

Namens het hele team, 

                    Marry Alblas en Janmarinus Vooijs 

Rutgersschool (RS) en de Colignyschool (CS) 



 

 

Blik nieuwe gezichten 

Op de beide locaties 

werken dit schooljaar 

nieuwe collega’s. Sommige 

collega’s hebben zich voor 

de zomervakantie al 

voorgesteld. De andere 

nieuwe collega’s stellen 

zich verderop in deze 

nieuwsbrief aan u voor.  

 

Welkom1 
Na de zomervakantie zijn er heel wat kinderen 

naar school gekomen. Zij waren in de afgelopen 

tijd 4 jaar geworden. Sommigen kenden we al een 

beetje, omdat er grote broers/zussen op school 

zitten. Anderen zagen we al een tijdje op De 

Zeester of ‘t Zonnehoekje komen en voor een 

enkeling is het helemaal nieuw. We heten hen van 

harte welkom en hopen dat ze, samen met hun 

ouders, een hele fijne tijd op onze school gaan 

krijgen. 

In groep 1 (CS) zijn Eva 

en Yasmin nieuw. In 

groep 1c (RS) kwamen 

Colin, Sepp, Kees, Isa, 

Ivan, Raily, Livia en Ruby 

voor het eerst naar 

school. Welkom! 

 

Welkom 2 
Er zijn in andere groepen ook wat kinderen 

bijgekomen. Voor hen is het misschien nog meer 

wennen dan voor de kleuters die 4 jaar werden. Zij 

hebben soms ergens anders vriendjes achter 

moeten laten door bijvoorbeeld een verhuizing.  

We heten deze kinderen heel hartelijk welkom: 

Rimas (groep 8 RS), Jurre en Bisan (groep 7 RS), 

Abel (groep 3) en Ruben (groep 1/2b RS) 

 

Welkom 3 
Op locatie Colignyschool mogen we zelfs een hele 

klas welkom heten. Vanaf de zomervakantie heeft 

de bovenschoolse plusklas, die Next Level heet, 

onderdak op de Coligny. Het lokaal waar vorig jaar 

groep 6 zat, is hun thuis geworden. Op dinsdag 

komen hier 18 kinderen naar toe en op donderdag 

18 andere kinderen. De leerkrachten van Next 

Level zijn juf Jenny Tamminga en juf Caroline van 

der Hoeven. We zijn blij dat we hen mogen 

verwelkomen. Want het is niet alleen veel 

gezelliger om hen in huis te hebben, zij nemen ook 

heel veel expertise (en materiaal      ) mee, waar 

we maar wat graag gebruik van maken.  

 
Come4Sport 
Op beide locaties komt Come4Sport met de 

kinderen op het plein wekelijks pleinspelen 

spelen. Op de Rutgersschool gebeurt dit op 

maandag en donderdag tijdens het buitenspelen 

voor of na de lunchpauze. Voor de Colignyschool 

is dat op donderdagmiddag, na het buitenspelen, 

omdat Come4Sport geen andere mogelijkheden 

meer had. Op de Colignyschool zullen de kinderen 

om de week met hun groep aan de beurt zijn. 

De bedoeling is dat kinderen nieuwe ideeën en 

mogelijkheden aangereikt krijgen over hoe je met 

elkaar fijn kunt spelen en hoe je dat aanpakt. Op 

de Rutgersschool is hier inmiddels een jaar hele 

fijne ervaring mee. Dat gunnen we alle kinderen 

van de school! 

 
 

Muziekles 
Op maandag verzorgt meester John Haasnoot de 

muzieklessen op de Rutgersschool. Alle kinderen 

hebben inmiddels al weer flink meegezongen de 

afgelopen twee maandagen. Ook op de Coligny zal 

stelselmatig met muziek in de klas aan de slag 

gegaan worden. Deze muzieklessen worden op 

woensdag gegeven door juf Karola en juf Marysia, 

muziekdocenten van de Katwijkse Muziekschool. 

Zowel de lessen van meester John Haasnoot als 

die van de muziekschool zijn voor het hele jaar 

ingepland. 

 

 

 



 

Informatieavonden 

In het jaaroverzicht heeft u kunnen lezen, dat 

volgende week de informatieavonden worden 

gehouden. Inmiddels hebt u ook een uitnodiging 

via de Parro gekregen. Op beide locaties zijn ze op 

dezelfde tijd. De avond kan een half uur tot een 

uurtje duren. Dat is per groep een beetje 

verschillend. Tijdens de avonden vertelt de 

leerkracht over de lesstof, de manier van werken 

in de groep en de klassenregels. Voor vragen over 

specifieke zaken rondom uw eigen zoon of 

dochter vragen we u een aparte afspraak te 

maken met de leerkracht(en). In de weken 

aansluitend aan de informatieavond is daar 

gelegenheid voor tijdens de zogenaamde 

spreekuren. U kunt zich daar bij de leerkracht voor 

opgeven, of u ontvangt zelf een uitnodiging. 

 

 
 

Parro, privacy-voorkeuren. 
In Parro kunt u de privacy voorkeuren voor uw 

kind instellen. We willen u vragen de instellingen 

voor volgende week te controleren en eventueel 

aan te passen.  Bij het plaatsten van foto’s en 

filmpjes in Parro, de website en de nieuwsbrief, 

zullen we dan uiteraard rekening houden met uw 

opgegeven voorkeuren. Mocht u uw voorkeuren 

na volgende week willen wijzigen, dan is dat 

alsnog mogelijk. Laat de wijziging dan wel even 

weten aan de leerkracht(en) van uw kind. Zij 

krijgen namelijk geen automatische melding van 

veranderingen. 

 

 

Schoolreisjes 

De schoolreisjes van de Colignyschool gaan dit jaar 

naar MonkeyTown (groep 1 en 2), Julianatoren (4 

en 5) en De Efteling (groep 6, 7 en 8). Via 

schoolkassa hebben de ouders inmiddels een 

betaalverzoekje ontvangen. De kinderen van 

groep 1 en 2 zullen door auto’s worden gebracht. 

De andere groepen gaan met de bus. De 

ouderraad zal ouders benaderen om te 

begeleiden. Regel is dat ouders van de ouderraad 

in eerste instantie samen begeleiden, samen met 

het personeel en stagiaires.  

De kinderen van de Rutgersschool gaan eind mei 

op schoolreis. 

 

Vacature ouderraad 

De ouderraad van locatie Colignyschool is op zoek 

naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om mee te 

denken over activiteiten op en rond de school en 

wilt u zich daar dan ook van harte bij inzetten, dan 

bent u vast de persoon die ze zoeken. U kunt zich 

aanmelden via het emailadres van de ouderraad: 

ouderrraad.colignyschool@prohles.nl  

 
Schoolgids(en) 
Voor beide locaties zijn we aan het werk om één 

gezamenlijke schoolgids te maken. U begrijpt dat 

dit een tijdrovend klusje is. We hopen dat deze 

nieuwe schoolgids tegen de herfstvakantie klaar 

is. We willen u tot die tijd vragen gebruik te 

maken van de oude schoolgids. Mocht u vragen 

hebben, die actueler zijn dan de schoolgids… Laat 

het even weten aan de directie (Marry Alblas / 

Janmarinus Vooijs).  Afgelopen week heeft u al 

wel de jaaragenda via de mail en Parro ontvangen. 
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Even voorstellen… een blik vol nieuwe 

gezichten 

 

Hoi allemaal! Het komende jaar loop ik mijn 

eindstage bij de kleuters in groep 1/2 van de 

Colignyschool. Ik ben een vierdejaars academische 

pabo student genaamd Lotte van Driesten. Deze 

studie is een combinatie van pabo en 

pedagogische 

wetenschappen. Verder 

ben ik elke maandag en 

dinsdag op school te 

vinden. Ik heb heel veel zin 

in het komende schooljaar 

en wie weet tot snel! 

Groetjes,  

Lotte van Driesten 

 

Mijn naam is Jan Messemaker en vanaf dit 

schooljaar ben ik op de Colignyschool de meester 

van groep 7 op donderdag en vrijdag, waar ik 

intussen met plezier aan de slag ben gegaan. Op 

de andere dagen ben ik 

veel bezig met mijn 

studie, aangezien ik de 

Pabo nog niet volledig 

heb afgerond. Natuurlijk 

heb ik ook nog tijd voor 

mijn hobby’s, zoals 

lezen, bakken, wandelen 

of op stap gaan met mijn 

vriendin.    

Groeten, 

Jan Messemaker 

 

 

Hoi allemaal, ik ben nieuw 

op de Rutgersschool en 

daarom stel ik mijzelf graag 

even voor. Mijn naam is Elsa 

Varkevisser en ik ben 43 jaar 

oud. Ik ben getrouwd met 

Leen Remmelzwaal en 

samen hebben wij een zoon 

Olivier van 9 jaar oud.  Samen met juf Hannah 

Beens geeft ik RT aan een aantal leerlingen. Op 

maandag en dinsdag ben ik te vinden op de 

Rutgersschool.  De Rutgersschool vind ik een fijne 

school om te werken. Ik voel mij hier al aardig 

thuis en welkom! Schroom niet om mij gedag te 

zeggen      

Met vriendelijke groet, 

Elsa Varkevisser  

 

Voor de locatie Rutgersschool ben ik een nieuw 

gezicht, vandaar dat ik mij even aan u voorstel. 

Mijn naam is Janmarinus Vooijs en ik werk al vanaf 

1999 in het onderwijs, op de Colignyschool. Ik ben 

leerkracht geweest van de groepen 4 t/m 8 en 

mag nu op de Locatie Rutgersschool groep 3b les 

geven. De afgelopen 15 jaar ben ik adjunct-

directeur geweest op de Coligny en nu ben ik dat 

voor de hele nieuwe school. Naast leerkracht en 

adjunct  vervul ik op de Coligny ook de taak van 

ICT-coördinator. Naast mijn schoolse leven ben ik 

de trotse vader van Emma (14), Thijs (11) en Vera 

(7) en de man van Nicole. Ik vind het fijn om een 

paar keer per week lekker mijn hoofd leeg te 

rennen in de duinen of op strand, boeken te lezen 

en af en toe een serie te kijken. Wekelijks ben ik te 

vinden op het voetbalveld om 

een van mijn kinderen aan te 

moedigen.  Daarnaast ben ik 

actief in en rond de 

Vredeskerk. We komen elkaar 

vast eens tegen. 

Groeten,  

Janmarinus Vooijs 

 

Dag allemaal, Ik ben Rachel Quist en ik studeer 

aan de Academische Pabo in Leiden. Dat houdt in 

dat ik de PABO volg en tegelijkertijd de studie 

Pedagogische Wetenschappen doe aan de 

universiteit. Dit jaar is mijn 4e en laatste 

studiejaar. Daarom hoop ik op de Rutgers mijn 

eindstage te lopen in groep 8. De komende tijd 

loop ik afwisselend 1 of 2 dagen stage per week. 

Later dit jaar hoop ik een aantal volledige weken 

voor de klas te staan. Naast stagelopen en 

studeren heb ik ook nog tijd 

voor andere dingen... Ik houd 

van mountainbiken en 

wandelen in de natuur. Ook 

speel ik al jaren met veel 

plezier klarinet. En ik kom 

graag bij mijn opa's en oma's 



 

om gezellig bij te kletsen. Daarnaast ben ik 

zondagsschoolleiding. Het liefst vertel ik 

spannende (Bijbel)verhalen.  

En tussen de bezigheden in Katwijk en Zeeland 

door probeer ik mijn studentenhuishouden op 

orde te houden. Oorspronkelijk kom ik uit Zeeland 

van het eiland Tholen, maar nu bewoon ik 

doordeweeks samen met een andere juf-in-spe 

een zomerhuisje vlakbij het strand.  Als tweede 

kind uit een gezin van 8 kinderen is het een 

heerlijke afwisseling om doordeweeks rustig op 

mezelf in Katwijk te wonen en in het weekend 

gezellig in het gezin te zijn. Als we elkaar nog eens 

tegenkomen dit jaar, weten jullie nu een beetje 

wie ik ben. Groetjes,   Rachel Quist 

Ik ben Jacqueline Ravensbergen, 

46 jaar en geboren en getogen in 

Katwijk. Ik ben getrouwd met 

Edwin en samen hebben we 3 

zonen (12, 10 en 7 jaar) waarvan 

er 2 naar de Rutgersschool gaan 

(groep 7 en 4). De oudste zoon is 

dit jaar begonnen op het Visser ’t 

Hoofd in Rijnsburg.  

Na verschillende carrières (resp. Kapster, 

medewerkster Rabobank diverse functies, 

medewerkster bewindvoerders kantoor en weer 

kapster) besloot ik 4 jaar geleden de Pabo te gaan 

doen. Het onderwijs heeft mij altijd getrokken 

maar ik had ook altijd 100 redenen om niet aan de 

opleiding te beginnen. Gezien het enorme leraren 

tekort durfde ik het 4 jaar geleden toch aan om, 

ondanks mijn leeftijd, aan de opleiding te 

beginnen. 

Het was een pittige reis maar ik ben vorige week 

officieel geslaagd, precies op de eerste dag dat ik 

voor mijn eigen groep 6 stond.  

Samen met Celine van Zuijlen sta ik dit jaar voor 

groep 6. Heel spannend maar ik heb er echt 

enorm veel zin in. Het kappersvak kan ik echter 

nog niet loslaten dus op maandag ben ik te vinden 

bij Leuk aan de Sluisweg (no spon). Ik hoop ook 

weer wat meer tijd te vinden om goede boeken te 

lezen, tips zijn altijd welkom. En ook hoop ik meer 

tijd te hebben om te sporten (en meer tijd voor 

gezin, familie en vrienden) Nou ja, eigenlijk is er 

altijd tijd te kort…     Jacqueline Ravensbergen 

Kinderfysio 

Wist u dat er ook een 
kinderfysiotherapeut aanwezig is 
op de Rutgersschool & 
Colignyschool? 
Mijn naam is Saskia van Olphen. 
Ik ben werkzaam op verschillende scholen in 
Katwijk en in de praktijk bij Paramedisch Centrum 
Katwijk.  Sommige kinderen vinden het moeilijk 
om bepaalde vaardigheden aan te leren of goed 
uit te voeren.  
Als kinderfysiotherapeut kunnen wij uw kind op 
verschillende gebieden helpen en ondersteunen. 
Denk onder andere aan school gerelateerde 
klachten zoals: sensorische integratie therapie 
(prikkelverwerking), onrust, schrijven, de juiste 
pengreep, nog geen duidelijke voorkeurshand 
heeft ontwikkeld, hulp bieden bij een onleesbaar 
handschrift, stimuleren van de grof motorische 
ontwikkeling, stimuleren van de fijn motorische 
ontwikkeling, ondersteuning geven als uw kind 
niet goed mee kan komen met de gym, zwemles, 
fietsen, knippen, knutselen. Daarnaast kunnen wij 
ook hulp bieden bij orthopedische klachten zoals 
rug-, nek- en knieklachten, groeipijn en scoliose.  
Op de donderdagochtend ben ik aanwezig op 
school om de kinderen te behandelen.  
Heeft u vragen over de prikkelverwerking of de 

motoriek van uw kind? U kunt mij altijd bereiken 

via de mail saskiavanolphen@pmckatwijk.nl of 

bellen naar 071-4074384. 

 

Jeugdhulpverlening onderwijs 

Op vrijdagochtend is Sandra Pronk 

afwisselend aanwezig op de 

locatie Rutgersschool of de locatie 

Colignyschool. Zij is vanuit het 

wijkteam de contactpersoon van 

de school en kan een 

sparringpartner voor u zijn bij uw 

zorg- opvoedvragen, maar ze kan 

indien gewenst ook  kortdurende begeleiding 

bieden en/of de doorverwijzing naar 

specialistische jeugdhulp regelen.    

Sandra is bereikbaar via 06-22173506 of 

s.pronk@katwijk.nl 

De spreekuren zijn van 8.45 uur -  9.45 uur. 
Spreekuren wijkteam (Sandra Pronk)   

Zie volgende bladzijde voor de verdeling 

mailto:saskiavanolphen@pmckatwijk.nl
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2 september Locatie Colignyschool 

9 september Locatie Rutgersschool 

16 september Locatie Colignyschool 

23 september  Locatie Rutgersschool 

7 oktober Locatie Colignyschool 

14 oktober Locatie Rutgersschool 

21 oktober  Locatie Colignyschool 

nummer 2 

In deze fusieflits willen we drie punten met u 

delen/bespreken. 

 

1. De naam van onze school 
 

In de organisatie lopen we er best vaak tegen aan 

dat we geen naam voor onze school hebben. 

Locatie Coligny en locatie Rutgers blijven echt wel 

bestaan, maar hoe heet die gefuseerde school nu 

eigenlijk? Intern gebruiken we nog wel eens de 

werknaam ‘Basisschool De Noord’, maar dat is nou 

ook niet echt de naam die zo mooi is.  

Daarom schrijven we een prijsvraag uit. Alle 

kinderen, ouders en collega’s mogen meedoen om 

een mooie naam voor onze school te verzinnen. 

Voor de winnaar is er een aardigheidje 

beschikbaar. We zetten de vraag via de mail en de 

Parro uit. Daarin staat precies hoe het werkt. Ook 

via deze link, kunt u meedoen.  

Tot en met vrijdag 16 september kunnen namen 

ingediend worden. Daarna zal een gemêleerd 

gezelschap er naar kijken en een keuze maken. 

 

 

2 Ouderavond 
 

De uitnodiging en de agenda komen nog, maar 

dinsdag 27 september hopen we een wat 

informele ouderavond te organiseren. Over en 

weer kennismaken zal dan centraal staan en we 

maken die avond de nieuwe naam bekend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 VraagBAAK 
 

We kunnen ons goed voorstellen dat er vragen 

leven rond de fusie en alles wat erbij komt kijken. 

We hebben iets bedacht. Via deze link kunt u uw 

vraag stellen in de vraagbaak. In elke volgende 

nieuwsflits zullen we wat rubrieken besteden aan 

uw vragen en proberen om u daar antwoord op te 

geven. Vragen zijn dus van harte welkom!! 

 

 

 

 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9_1xJl34nk-74LTNqZnPUp2BHYTsZLtFspwEB8kfN_JURFZGREhTOVI1QkJWT0EzNzJURjZBVzNHMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9_1xJl34nk-74LTNqZnPUp2BHYTsZLtFspwEB8kfN_JUM1BJTzFSSDE3N1hYUk1ZUUZYOTgzUUdLNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9_1xJl34nk-74LTNqZnPUp2BHYTsZLtFspwEB8kfN_JUM1BJTzFSSDE3N1hYUk1ZUUZYOTgzUUdLNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9_1xJl34nk-74LTNqZnPUp2BHYTsZLtFspwEB8kfN_JUM1BJTzFSSDE3N1hYUk1ZUUZYOTgzUUdLNC4u


 

 Quin 

Het is al weer even geleden, maar op 6 mei is er 

een broertje geboren bij de familie Barnhoorn. 

Quin is het broertje van Milan uit groep 3 en Dani. 

Inmiddels weegt Quin al lang geen 2850 gram 

meer, maar is hij flink gegroeid en gaat het 

allemaal heel goed. 

Wij feliciteren hen van harte met de geboorte van 

Quin en wensen hen Gods zegen toe bij alles! 

 

Een blik in de groepen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


