
  

 

 

 

 

 

Agenda 
18 december 

Kerstontbijt en kerstfeestvieringen 

12.00 uur vakantie 

4 januari  

Einde kerstvakantie 

6 januari 

You-tour groep 6 t/m 8 

8 januari 

Speelgoeddag groep 1/2  

12 januari 

Voorstelling verteltheater groep 5 

20 januari  

Voorleesontbijt 

Kerst 2020 
Wie vorig jaar had voorspeld onder welke 

bijzondere omstandigheden wij nu kerst en de 

jaarwisseling gaan vieren was voor ‘gek’ 

verklaard. Horeca dicht, niet meer dan 3 

mensen thuis ontvangen, straks geen 

vuurwerk en zo kan ik nog even doorgaan. Het 

woord ‘bijzondere’ mag je inmiddels gerust 

vervangen door ‘bizar’. Het zijn bizarre tijden… 

Is er hoop? Jazeker, dat is er altijd! Een Kind 

is ons geboren, een Zoon is ons gegeven! 

God schenkt ons het liefste dat hij heeft, zijn 

eigen Zoon, om ons te redden! Daar mogen 

we ons aan vasthouden als we dit jaar ‘anders 

dan anders’ kerst vieren. Als is anders maar de 

liefde van God voor ons niet! Die is en blijft, 

wat er ook gebeurt. En daar mogen we ons 

aan vasthouden, daar mogen we op hopen!  

 

Die liefde van God geven we graag door 

tijdens de vieringen op school. Zodat ook onze 

leerlingen weten dat er altijd hoop is! Voor 

een rustig, gedragen lied van Sela over deze 

tekst, klik op deze link!  Fijne en gezegende 

kerstdagen gewenst en een goed begin van 

2021! 

 

Kerstfeest 2020 
Vanwege de huidige maatregelen is een 

‘avondviering’ met ophalen en brengen van de 

leerlingen lastig te realiseren. Dit kan dus 

helaas niet doorgaan. Voor deze avond 

hebben we een alternatieve digitale viering 

bedacht die u thuis met uw kind kunt 

bekijken. Vrijdagochtend 18 december vieren 

we met de leerlingen het kerstfeest op school. 

We maken er een hele fijne ochtend van. De 

leerlingen mogen op hun ‘Kerstbest’ (kersttrui, 

nette kleding) naar school. We vragen aan u 

als ouder om uw kind een feestelijk ontbijtje 

mee te geven, een bordje en eventueel 

bestek. Dit ontbijtje is alleen voor uw eigen 

kind. Wij zorgen voor iets te drinken. Daarna 

vindt er in elke groep een viering plaats. Ook 

willen we deze ochtend gezelschapsspelletjes 

doen. Als u een leuk bordspel thuis heeft kunt 

u deze meegeven (geen tablets).  

Om 12 uur begint de vakantie. 

Rectificatie 
In de vorige nieuwsbrief heb ik geschreven dat 

we met Sinterklaas en Kerst minder groot uit 

zouden pakken… Dat had ik beter niet kunnen 

schrijven, want ondertussen is het tegendeel  

brief 
2020-2021 nr.  

https://www.youtube.com/watch?v=l1zgRYoXhow


  

 

bewezen. Door leuke vlogs zijn de kinderen 

meegenomen door Piet die in de school 

logeerde en via de livestream heeft u samen 

met alle kinderen van de school mee kunnen 

kijken hoe SinterHergo werd teruggefloten 

door de echte Sinterklaas toen hij zich voor 

Sint uitgaf. Er is veel werk gestoken in de 

prachtige surprises. Voor Kerst heeft u 

hierboven gelezen hoe er wordt uitgepakt. 

Tevens wordt er weer Kerst-Vlog gemaakt, 

zodat u op afstand toch mee kunt leven met 

de kinderen.  

 

Verbouwing(en) 
Het einde komt inzicht. Er wordt heel erg hard 

gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Het 

wordt echt ontzettend mooi. Zodra alles af is 

zullen we een vlog maken waarop u de 

metamorfose van de aula kunt bekijken. Ook 

voor het grote plein zijn er plannen om het 

groots aan te pakken. Eind januari zullen er 

een nieuw klimtoestel, een duikelrek en een 

basketbalpaal worden geplaatst.  

Buitenschoolse opvang 
Vanaf volgend kalenderjaar zal er op de 

Colignyschool naschoolse opvang worden 

aangeboden. Deze opvang zal verzorgd 

worden door KOK en zal plaats gaan vinden in 

de ruimte van de peuterspeelzaal, de pleinen 

en de vernieuwde aula. De opvang zal de 

naam De Zonnewijzer gaan dragen. Kinderen 

uit deze wijk van de Colignyschool en de 

Rutgersschool die nu voor de BSO naar de 

Quickers gaan, zullen vanaf 2021 op onze 

school opgevangen worden. Voor het 

aanmelden van nieuwe leerlingen voor de BSO 

en vragen kunt u contact openen met de 

klantenservice van KOK.  

 

Bedankbrief De Stal 
Bijna een jaar geleden liepen we een prachtige 

kerstwandeling door het mooie Katwijk-Zee. 

Samen met de leerlingen en de ouders van de 

Farèlschool. We kijken hier met dankbaarheid 

op terug. Tijdens die wandeling kon u uw gave 

kwijt voor “gezinshuis De Stal” in Rijnsburg. 

Met elkaar haalden we een fantastisch bedrag 

op en bij deze nieuwsbrief vindt u een 

bedankbrief van hen. Mooi om zo’n goed doel 

dichtbij huis te kunnen ondersteunen. 

You-tour 
Na de vakantie wordt er in de groep 6 t/m 8 

een You-tour houden. De kinderen krijgen een 

uitleg over de nieuwe YOU-Academy waar 

stichting Prohles in samenwerking met het 

Andreascollege mee gaat starten.  

Opendagen Voortgezet onderwijs 

Helaas beïnvloedt het coronavirus dit jaar ook 

de open dagen. De schoolbesturen in de onze 

regio hebben gezamenlijk afgesproken hoe de 

open dagen zo veilig mogelijk kunnen 

doorgaan. Om te voorkomen dat de open 

dagen achteraf een bron van besmetting 

blijken te zijn, zijn ze deze keer:  

• alleen voor de groep die de open dagen het 

hardst nodig heeft: de leerlingen uit groep 8; 

• dus niet voor leerlingen uit groep 7 of 6; 

• en niet voor ouders/verzorgers, broertjes en 

zusjes.

 

 

https://www.kokkinderopvang.nl/contact/

