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Agenda 

8 mei 

Herinnering: Moederdag       

10 mei 

Luizencontrole 

Vanaf 16 mei 

Start E-toetsen Cito 

26 en 27 mei 

Hemelvaart vakantie 

3 juni  

12.00 uur vrij 

6 juni  

vrij ivm Pinksteren 

Vooruitblik 
De tijd vliegt… een gevleugelde uitspraak, 

die maar al te vaak gewoon waar is. Zo zit 

je nog aan je Paasontbijtje en zo zijn de 

voorbereidingen voor het nieuwe 

schooljaar al weer in volle gang. Komend 

schooljaar kunnen we op de Colignyschool 

zes en halve groep maken, waardoor er 

gepuzzeld en gecombineerd moet gaan 

worden. We kunnen niet te veel 

vooruitlopen op de zaken, want veel is nog 

niet duidelijk, maar dat we een lastige 

puzzel moeten leggen, dat is iets waar we 

niet onderuit kunnen. Gelukkig gaan we 

de zomer tegemoet, dus we zien het 

zonnig in en gaan voor de best mogelijke 

optie. 

 

 

 

Koningsspelen 
Morgen zijn de koningsspelen. U heeft 

daarvan in Parro al alle informatie 

ontvangen. We hopen dat alle kinderen 

ontzettend zullen genieten van alle dingen 

die zijn georganiseerd. Dank weer aan de 

ouderraad die heel veel tijd en energie 

hebben gestoken om dingen voor elkaar 

te krijgen. 

 

Wisseling van de wacht 
Na de meivakantie zal juf Manon weer 

terugkeren van haar zwangerschaps- en 

ouderschapsverlof. Daar zien we natuurlijk 

heel erg naar uit. Zij zal het laatste stukje 

van het schooljaar op woensdag t/m 

vrijdag gaan werken met groep 5. Dat 

betekent helaas ook dat we afscheid 

moeten gaan nemen van meester Hugo. 

Als we dan via de nieuwsbrief even veren 

mogen uitdelen, dan doen we dat van 

harte. We hebben als team (en ik (JM) als 

directe collega in groep 5) ontzettend veel 

bewondering waarop je je werk in groep 5 

hebt gedaan. Met heel veel bewogenheid 

voor de kinderen van groep 5 en de 

school, heb je je de afgelopen maanden 

ingezet. Om de continuïteit voor de 

kinderen zoveel mogelijk te waarborgen, 

heb je zelfs meer dagen gewerkt, dan je 

vooraf had aangegeven. Ook daar zijn we 

je zeer dankbaar voor. We gaan je missen, 

maar vast nog eens zien op de Coligny! 
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Ook juf Tirza zal niet meer werkzaam zijn 

op de Colignyschool. Zij heeft er zelf  voor 

gekozen om elders haar talenten in te 

gaan zetten. Heel erg jammer dat we haar 

op de Colignyschool niet meer zullen 

terugzien. We zullen haar enthousiasme, 

humor en de plezierige manier waarmee 

ze met de leerlingen omgaat ontzettend 

gaan missen. Uiteraard wensen we haar 

alle goeds toe in de toekomst. Uit het oog 

is niet uit het hart. 

 

Juf Renée 
Juf Renée is al vanaf februari thuis. Ze 

heeft een chronische ziekte, waarvoor ze 

hopelijk binnenkort geopereerd kan gaan 

worden. Hopelijk nemen de klachten na 

de operatie af en kan ze langzaam gaan 

denken aan revalideren. Het ziet er naar 

uit dat het een langdurig proces gaat 

worden. We wensen Renée en haar vriend 

Tim heel veel sterkte toe in deze lastige 

tijd. 

 

 

Nieuwe leerkracht 
Na de meivakantie komt er ook een 

nieuwe leerkracht werken op de 

Colignyschool. Edwin Barnhoorn heeft zijn 

sporen al verdiend in de fysiotherapie en 

wil nu graag aan het werk in het 

onderwijs     . We zijn heel blij dat hij zijn 

eerste stappen hiervoor op de 

Colignyschool wil komen zetten. Meester 

Edwin is al geruime tijd bezig met zijn 

omscholing en zal tot de zomervakantie 

drie dagen in groep 6 aan de slag gaan. 

Verderop in de nieuwsbrief stelt hij 

zichzelf voor. Welkom in het team!!! 

Rooster vanaf de meivakantie 
Na de meivakantie zullen de volgende 
leerkrachten voor de groepen staan (zie 
schema). We zijn blij dat we alles helemaal 
rond hebben gekregen. Dat was geen 
gemakkelijke klus, want zoals u weet 
liggen de leerkrachten niet voor het 
oprapen. En al zal het resultaat niet tot 
ieders tevredenheid zijn, wij zijn er blij 
mee. Alle Groepen weer bezet! Op 
dinsdag staan bij groep 6 twee 
leerkrachten ingedeeld. Zowel Bernadet 
als Edwin zijn die dag aanwezig voor de 
kinderen van groep 6. Op deze manier is 
er extra man/vrouwkracht, om een mooie 
eindsprint tot de zomervakantie te kunnen 
maken. 
 

 
 
Groep 1 
Deze groep groeit tot de zomervakantie 

uit tot een groep van 37 kinderen. Dat is 

erg groot (eigenlijk veel te groot). Daarom 

gaan er vier dagen per week tien kinderen 

uit groep 1 spelen in het aangrenzende 

lokaal met en bij de kinderen van groep 2. 

Op maandag speelt en werkt juf Ingeborg 

met deze kinderen, op dinsdag t/m 

donderdag juf Renate. De samenstelling 

van de groep die in het aangrenzende 

lokaal gaat spelen, wisselt per dag.  
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Schoolfruit 

Deze week is het de laatste week dat we 
als school gratis schoolfruit -en groenten 
hebben ontvangen. De afgelopen 
maanden hebben de kinderen 
verschillende fruit- en groentesoorten 
aangeboden gekregen en daar heerlijk van 
gegeten. Gezonde voeding draagt bij aan 
een goede ontwikkeling van kinderen. 
Omdat het gratis EU-schoolfruit project 
stopt, willen wij u vragen om uw kind na 
de meivakantie iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag zelf fruit of groente 
mee te geven.  
 

 
 
Leerlingenraad 

Volgend schooljaar zal er op de 
Colignyschool een leerlingenraad worden 
opgericht. Kinderen vanaf groep 4 of 5 
kunnen hun klas dan vertegenwoordigen 
in de raad en ideeën van de klas inbrengen 
om de school (nog) beter en leuker te 
maken. Het is dan ook de bedoeling ook 
daadwerkelijk iets met de plannen te gaan 
doen. Een lang gekoesterde wens van het 
team gaat dan toch eindelijk in vervulling. 
 
Rondom de fusie 
De komende periode tot de 
zomervakantie zullen een aantal 
teamvergaderingen 
gezamenlijk worden 
belegd, waardoor de 
beide teams steeds 
meer met elkaar 
kunnen kennismaken. 
Daarnaast zullen de 
collega’s van de beide 
scholen in elkaars 
‘keuken’ gaan kijken om te zien wat er 
zoal gebeurt in de beide gebouwen. 
Leerkrachten van dezelfde jaargroep gaan 
na schooltijd bij elkaar op visite. 

Even voorstellen 

 
Hallo allemaal, mijn naam is Edwin 
Barnhoorn. Ik ben 40 jaar oud en woon samen 
met mijn vrouw en drie 
kinderen (Chris 12 jaar, 
Seth 9 jaar en Mick 3 jaar) 
in Katwijk.  Na jarenlang 
als fysiotherapeut te hebben 
gewerkt werd ik door een 
periode als ‘leesvader’ op de 
basisschool van mijn 
kinderen en door het geven 
van voetbaltrainingen steeds 
enthousiaster over het werken in het onderwijs. 
Daarom ben ik gestart met de PABO aan de 
Hogeschool Inholland om mijn omscholing van 
fysiotherapeut naar leerkracht mogelijk te 
maken. Naast mijn studie en werk besteed ik 
mijn vrije tijd aan het aanmoedigen van mijn 
kinderen bij het voetballen en zwemmen. 
Daarnaast probeer ik tijd vrij te maken om zelf 
nog te voetballen bij Quick Boys en ben ik 
regelmatig op mijn racefiets te vinden voor een 
rondje in de regio.  

Ik kijk er erg naar uit om na de meivakantie te 
starten en er samen met groep 6 een fijne en 
leerzame tijd van te maken.   

Met vriendelijke groet,  
Edwin Barnhoorn. 
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Actie Oekraïne 
In de school zijn verschillende acties 
gevoegd voor Oekraïne. Enkele toppers uit 
groep 8 hadden een actie gestart (zie 
foto), waar verschillende groepen bij 
hebben aangehaakt. Heel veel spullen zijn 
naar de vluchtelingen gebracht. Ook de 
stroopwafelactie is goed opgepakt. De 
organisatie van de stroopwafelactie 
schrijft aan de Colignyschool: 
 
Het resultaat van de actie heeft al onze 

verwachtingen overtroffen, in het aantal 

deelnemende scholen, in de hoeveelheid 

pakjes die er verkocht zijn, het 

enthousiasme om mee te doen en de 

prachtige opbrengst! Ondanks dat er her 

en der nog wat acties lopen, is het 

grootste deel van de actie achter de rug, 

dus kunnen we de balans opmaken: 

• 13 deelnemende scholen uit 5 
plaatsen: Rijnsburg, Katwijk, 
Oegstgeest, Den Haag en 
Voorhout. 

• Meer dan 18.000 pakjes 
stroopwafels verkocht, oftewel 180 
duizend stroopwafels! 

• Omzet van ruim 45 duizend euro; 
Netto opbrengst van € 22.000! 

• Colignyschool: 432 pakjes, 
€1628,10 omzet, €803,13 netto 
opbrengst 

We zijn ons enorm bewust dat de actie 

zo'n succes was doordat de oorlog in 

Oekraïne ons allemaal enorm aangrijpt. 

Als volwassene omdat oorlog vaak 'ver van 

ons bed' was of iets uit de tijd van onze 

opa's en oma's. Voor de kinderen omdat 

ook zij zien en voelen dat het dichtbij 

komt. Dat maakt de motivatie om iets te 

doen, om in beweging te komen, om op te 

staan en verschil te maken. Mooi dat de 

kinderen door deze actie handen en voeten 

hieraan konden geven! Mede door jullie 

enthousiasme om dit samen met de 

kinderen en vol overtuiging aan te pakken, 

konden we samen verschil maken voor de 

slachtoffers van de oorlog!  
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Bezoek kinderboerderij Westerweide  

Op woensdag 13 april hebben de kinderen 
uit groep 1 een bezoek gebracht aan 
kinderboerderij Westerweide in Rijnsburg. 
Na eerst wat dieren gezien en geaaid te 
hebben, was er ook nog tijd voor een 
bezoekje aan de speeltuin. Er werd hier 
naar hartenlust gespeeld.  De kinderen 
hebben en een heerlijke ochtend gehad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantierooster 2022-2023 
Het vakantierooster van volgend schooljaar is definitief… Behalve als de overheid beslist om 

(zoals u in het nieuws heeft kunnen vernemen) de kerstvakantie een week te verlengen en 

de zomervakantie een weekje in te korten. Als dat zo is, dan wordt het rooster uiteraard nog 

aangepast. 

Herfstvakantie 
 

24-10-2022 – 28-10-2022 

Kerstvakantie 
 

26-12-2022 – 06-01-2023 

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 – 03-03-2023 

Pasen 
 

07-04-2023 – 10-04-2023 

Koningsdagweek 24-04-2023 
 

28-04-2023 

Meivakantie 
 

01-05-2023 – 05-05-2022 

Hemelvaartvakantie 18-05-2023 
 

19-05-2023 

Pinkstervakantie 29-05-2023 – 29-05-2023 

Zomervakantie 
 

10-07-2023 – 18-08-2023 
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Groep 8 heeft samen met het Welzijnskwartier een mooie speurtocht gemaakt in de wijk. 

Het resultaat staat hieronder. Mocht u in de meivakantie denken…. “Wat moet ik nu weer 

met mijn kinderen gaan doen???   Een leuke speurtocht dus      ! 

 


