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Agenda 

19 april 

Goede Vrijdag (vrij) 

29 april 

Schoolvoetbaltoernooi, groep 6/7/8 

6 mei 

Eerste schooldag na meivakantie 

Luizencontrole 

7 t/m 9 mei 

Route 8 eindtoets groep 8 (zie nieuwsbrief 8) 

15 mei 

Lego-workshop groep 5 

29 mei 

Sportdag  

Paasfeestviering 

Vanmorgen was de Paasfeestviering voor alle 

kinderen van de school in de zaal van ‘Het 

Anker’. Het was een viering met zingen en 

theater, waarbij het Paas-evangelie uiteraard 

centraal stond. De kinderen hebben genoten! 

Na de meivakantie 

De leerkracht die op maandag en dinsdag voor 

groep 6 staat, Elise Meerkerk, heeft al bij haar 

start aangegeven dat ze tot meivakantie 

beschikbaar zou zijn om Karin Schaap te 

vervangen. afgelopen dinsdag was dan ook 

haar laatste werkdagen op de Coligny. Na de 

meivakantie komt een nieuwe leerkracht, Jens 

de Buck, het team versterken. Tirza Kromhout, 

de leerkracht van groep 7, zal op maandag en 

dinsdag les gaan geven aan groep 6 en Jens zal 

op deze dagen groep 7 begeleiden. Het 

voordeel van deze constructie is dat Tirza ook 

aanwezig is als Jens groep 7 begeleidt en zij 

hem dus kan bijstaan. 

 

Lego 

Groep 5 gaat 15 mei naar de bibliotheek om te 

legoën. De vierkante blokjes zorgen al 

decennialang voor speel- en leerplezier voor 

kinderen. En met LEGO® WeDo wordt het nog 

gaver: kinderen kunnen LEGO® robots bouwen 

en programmeren. De kinderen gaan er vanuit 

school lopend naar toe. 

 

EDI 

Dit jaar wordt er door het team hard gewerkt 

met het in de vingers krijgen van het EDI-

model (Expliciete Directe Instructie). 

Afgesproken is dat alle rekenlessen volgens dit 

instructiemodel worden gegeven. Het model 

houdt in het kort in, dat het doel van de les in 

een duidelijke context wordt geïntroduceerd 

en daarna aan de kinderen onderwezen: “Ik 

kan aan het einde van de les….” Daarbij 

worden stappen aangeboden, die helpen het 

doel te halen. Daarna doet de leerkracht 

dingen voor, waarna de kinderen samen met 

de leerkracht en medeleerlingen oefenen 

(bijvoorbeeld d.m.v. wisbordjes of 

samenwerkvormen), waarna ze daarna zelf 

aan de slag gaan. In alle groepen zijn 

verschillende groepsbezoeken afgelegd om de 

ontwikkelingen in de lessen te volgen.  
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Parro! 

Al eerder hebben we u gemeld dat we op 

school voor de snelle communicatie met u als 

ouder willen gaan werken met de Parro!-app. 

De ouders van groep 4 hebben meegedaan 

met een pilot. Deze is goed bevallen, zodat we 

deze app nu ook voor de andere groepen gaan 

gebruiken. Na de meivakantie worden de 

andere ouders uitgenodigd om deel te nemen. 

U moet daarvoor de Parro!-app installeren op 

uw smartphone. 

 

Vanuit de MR 

De termijn van MR-lid Tim v/d Valk verloopt 

binnenkort. Hij zou graag hij verder willen in 

de MR en dus zijn termijn verlengen. Mochten 

er ouders zijn die zich als tegenkandidaat 

willen aanmelden, dan kan dat door een mail 

te sturen naar:  mr.colignyschool@prohles.nl. 

Als zich geen tegenkandidaten melden, wordt 

de termijn van Tim verlengd. Wanneer zich 

tegenkandidaten melden zal er een verkiezing 

worden gehouden. 

Enkele weken geleden geeft u een enquête 

kunnen vullen over de Coligyschool. We zijn 

heel blij met alle mensen die de moeite 

hebben genomen de vragenlijst in te vullen. 

De MR heeft n.a.v. de uitslag van deze 

enquête behoefte om u als ouders nog enkele 

verduidelijkende vragen te stellen. Na de 

vakantie krijgt u een link toegestuurd met een 

verzoek om ook deze (korte) vragenlijst in te 

vullen. 

Vanuit de OR: Avondvierdaagse 

Omdat zich niet voldoende kinderen hebben 

aangemeld om mee te lopen met de 

avondvierdaagse is besloten om dit niet vanuit 

de ouderraad te organiseren. De kinderen die  

bij de ouderraad zijn aangemeld, moet u nu 

dus zelf bij de organisatie van de 

avondvierdaagse opgeven. U bent ook zelf 

verantwoordelijk voor de begeleiding van uw 

kind. Hopelijk zijn er volgend jaar meer 

aanmeldingen en kan het weer vanuit school 

geregeld worden.

 

Betaling schoolreisje 

Wilt u het schoolreisjes- en kampgeld voor 29 mei overmaken op rekeningnummer NL15 RABO 0391 

8616 46,  Colignyschool, t.a.v. schoolreisje, naam en groep van uw kind?  

Voor de groepen 1 en 2 zijn de kosten € 17,50.  Voor groep 3 en 4: € 24,00  Voor de groepen 5 t/m 7: 

€ 26,00. De kosten van het schoolkamp bedragen € 115,00. 
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