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Gedicht 
 
het Kerstverhaal is zo bekend, 
ik kan het bijna dromen. 
Ik heb het al zo vaak gehoord 
dat Jezus is gekomen. 
 
’t Is elk jaar weer hetzelfde lied 
van vrede op de aarde, 
ik vraag me af, heeft Kerst vandaag 
nog steeds dezelfde waarde? 
 
Is het een stal in Bethlehem? 
Zijn het de eng’len koren? 
is het een kribbe waar het Kind 
dit jaar in wordt geboren? 
 
Nee, vandaag heeft Kerst een nieuw refrein. 
Het is: opnieuw beginnen! 
Het is: geloven dat het licht 
voorgoed zal overwinnen! 
 
Het is: op weg gaan, zoals eens 
de wijzen uit het Oosten 
en opzien naar de Morgenster 
die iedereen wil troosten. 
 
Het is: je leven open doen 
voor God en voor Zijn woorden, 
dan wordt het Kind niet in een stal 
maar in je hart geboren. 
 
 

 
 
Klik op de foto voor een passend lied 
 
 

Agenda 
 
21 december 
School tot 12.00 uur 
 
7 januari 
Muziekles gr. 1 t/m 4 (t/m 4 febr.) 
 
9 januari 
Kijkkunst groep 5 en 6 
 
10 januari 
Luizencontrole 
Muziekles gr. 5 en 6 (t/m 7 febr.) 
 
14 januari 
Start afname Cito-toetsen (gr. 2 t/m 8) 
 
Kijkkunst groep 5 en 6 
 
Deze groepen zullen 9 januari in school kennis 
maken met een ontmoeting tussen twee 
dansers … De leerlingen zitten op de grond 
aan drie zijden van de dansvloer en kijken 
naar een dansduet van tien minuten. Van heel 
dichtbij zien zij hoe de dansers rollen, draaien, 
buigen … Je hoort hun ademhaling en je kunt 
hen bijna aanraken! Na het duet gaan de 
leerlingen in gesprek met de dansers en volgt 
een workshop om zelf te onderzoeken hoe je 
kunt samenwerken in een dans.  
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Kerstkaartenactie 
Door alle groepen zijn er mooie kerstwensen 
gemaakt, ze hangen in de kerstboom in de 
aula. Ook zijn er heel veel kerstkaarten 
gemaakt. Deze kaarten zijn verspreid in de 
wijk rondom de school en door enkele 
groepen bezorgd bij Verzorgings-en 
bejaardentehuizen. Er zijn veel mooie reacties 
gekomen op dit initiatief en met verschillende 
tehuizen is spontaan de afspraak gemaakt om 
nog eens lang te komen met de groep om 
samen met de ouderen spelletjes te spelen, te 
knutselen of te zingen. Kerst met een gouden 
randje en een goud staartje. 

 
 
Kerststukjes 
Vorige week hebben alle kinderen 
kerststukjesgemaakt. We willen alle ouders en 
vrijwilligers van de ouderraad bedanken dat 
ze zich belangeloos hebben ingezet om er 
voor de kinderen weer iets moois van te 
maken. Er is weer veel werk verzet om dit 
alles keurig te verzorgen. Ook voor de 
organisatie van het Sinterklaasfeest en het 
kerstsamenzijn vanavond zijn de dames van 
de ouderraad onmisbaar! Dank! 
 
Groep 5 
Na de kerstvakantie krijgt groep 5 een nieuwe 
juf. Lia van Rijn heeft tot vorig jaar in 
Noordwijk gewerkt en zal in januari de taak 
van meester Hergo in groep 5 overnemen. In 
de volgende nieuwsbrief zal zij zichzelf 
voorstellen.  

 
 
 

 
Lezen in de vakantie! 
In de tweede week beginnen we weer met de 
Cito-toetsen en de AVI en DMT-toetsen. In de 
vakantie is het belangrijk dat er door de 
kinderen gelezen blijft worden, dit om 
terugval te voorkomen en natuurlijk omdat 
(voor)lezen leuk is en je wereld vergroot en 
verrijkt. Om daarbij te helpen krijgen de 
kinderen een leesbingokaart mee (hij staat 
ook achter in deze nieuwsbrief). Komt de 
kaart vol? Foto’s van leesactiviteiten kunnen 
als pb verstuurd worden via de 
facebookpagina van de school. In de volgende 
nieuwsbrief worden deze geplaatst. 

 
 
Leerling administratie 
Om een goed beeld te krijgen van het 
leerlingaantal in de nabije toekomst, 
verzoeken we ouders die overwegen hun 
kind(eren) op te geven op de Colignyschool 
een inschrijfformulier op te halen bij de  
directie. Wanneer er belangrijke gegevens zijn 
gewijzigd, zoals telefoonnummers, adressen, 
emailadressen e.d., kunt u dit via het 
wijzigingsformulier op de website aan ons 
doorgeven of even persoonlijk met 
Janmarinus of Hergo delen. Wij zullen de 
aanpassingen dan verwerken in ons 
administratieprogramma.  
 
Gevonden voorwerpen 
Onze conciërge Adri verzamelt al de op school 
achtergelaten voorwerpen. Vrijdag zal er een 
tafel in school staan, waarop u kunt kijken of 
er dingen bij zijn, die uw eigendom zijn. Ook in 
de groepen staan bekers en bakjes waar u 
even naar kunt kijken.  
 
Gymspullen 
Wilt u in de vakantie nagaan of alle gymkleren 
nog groot genoeg zijn en eventueel nieuwe 
aanschaffen als dit niet meer het geval is?  
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School van de week 
Tot 23 december is de Colignyschool ‘school 
van de week’ in Aquamar. Vorige week zijn 
hiervoor de kaartjes uitgedeeld in de groepen. 
Veel zwemplezier! 

 
Talent 
Dat we veel talent op school hebben, dat 
wisten we al. Het is natuurlijk ook leuk als we 
dat ook af en toe laten zien. Deze dames 
(bijna allemaal van de Colignyschool) zijn 
afgelopen zaterdag 3e geworden op het NK 
Twirl in Almere. Gefeliciteerd!  
 

 
 
 
 

 
 
 

Advertentie 
 
Bent u op zoek naar een leuke bijbaan?  
Wordt overblijfmedewerker!   
 
Wilt u iets betekenen voor onze school?   
Word overblijfmedewerker!  
 
Veel kinderen lunchen samen met hun 
klasgenootjes op school. Het is een periode 
waarin ze eten, (buiten)spelen en even 
bijkomen voordat de middag weer begint. 
Overblijven is leuk!  
 
Heb je een of meerdere dagen per week tijd 
rond lunchtijd en vindt u het leuk om iets te 
doen voor onze school? Wij zijn per direct op 

zoek naar overblijfmedewerkers. U begeleidt 
de kinderen tijdens het eten, organiseert leuke 
activiteiten en onderhoudt contact met de 
school. U ontvangt een vergoeding van € 
12,50 per keer. 
 
De overblijf (tussenschoolse opvang) op onze 
school is in handen van KOK kinderopvang. 
Wilt u meer informatie of wilt u zich 
aanmelden? Stuur een mailtje naar 
HRM@kokkinderopvang.nl.  
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