
 

 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
23 december  
School tot 13.30 uur 
Kerstfeestvieringen van 16.00 tot 17.00 uur 
 
24 december 
School tot 12.00 uur 
Ontbijt op school 
Laatste werkdag op de Coligny van juf Anne 
 
Hoop en vertrouwen 

Op het moment dat ik dit schrijf, is Sinterklaas 
met de kinderen in de aula gezellige praatjes 
aan het houden. Fijn dat het allemaal toch (zij 
het op een iets andere manier) door kan gaan. 
De ouderraad heeft er weer veel werk aan 
gehad en nu kunnen ze er zelf niet eens bij 
zijn… Volgend jaar nieuwe kansen. Laten we 
de hoop niet verliezen. Hoop, dat hebben we 
nodig in deze donkere dagen. Hoop op licht  
dat door de duisternis heen zal breken.  En dat 
is direct een mooi bruggetje naar de tijd van 
advent. De tijd van verwachten, wachten op 
het Kind van het Licht. Want hoe duister het 
soms ook lijkt en hoe somber je soms kan 
worden van maatregelen, teleurstellingen, 
veranderingen, spanningen en noem maar op. 
Laten we vertrouwen houden in een 
hoopvolle toekomst die in het Kind in de 
kribbe aan ons is beloofd. Dat stemt hoopvol 
en geeft iedere dag weer nieuwe moed. We 
staan er niet alleen voor. 
 

 
Kerstfeestviering 

De komst van het Kerstkind willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Op donderdag 
23 december zijn de groepen vanaf 16.00 uur 
in hun mooiste kerstkleren welkom om in hun 
eigen groep het geboortefeest te vieren. Alle 
leerkrachten maken voor in 
de eigen groep een 
programmaatje. De vieringen 
duren tot maximaal 17.00 
uur. Daarna mogen de 
kinderen naar huis. Om zich 
even te kunnen omkleden en 
op frissen voor de feestelijke 
vieringen zijn de kinderen 
vanaf 13.30 uur vrij.  
De dag erna maken er een 

hele fijne ochtend van. De leerlingen mogen 

met een foute kersttrui 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. Ook willen we deze ochtend 

gezelschapsspelletjes doen. Als u een leuk 

bordspel thuis heeft kunt u deze meegeven 

(geen tablets, de wifi gaat uit). Om 12 uur 

begint de vakantie. 

 
Coronaberichten 

We hebben u de laatste tijd overspoeld met 
corona-gerelateerde berichten. Het is heel 
begrijpelijk als u denkt bij weer zo’n bericht…. 
Bah, gaan we weer. We zullen daarom 
proberen om de berichten te beperken tot 1 
per  week. Mochten er echter groep specifieke 
mededelingen zijn, dan gegeven we het wel 
door via Parro en/of de mail. 
 

De laatste beslisboom vindt u hier 
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https://www.colignyschool.nl/voor-ouders/beslisboom-neusverkouden-kinderen


 

Nog een keer Cohorten 

Groep 1/2 en 3 worden opgehaald van het 
kleine plein. De leerkrachten zijn vanaf 8.20 
uur op het plein. Groep 4 en 5 verzamelen om 
8.25 op het grote plein.  
Groep 4 verzamelt bij het klimrek, groep 5 op 
de hoek bij de voetbalkkooi. 
Groep 6, 7 en 8 verzamelen om 8.30 uur op 
het grote plein. Het zou heel fijn zijn als u uw 
kinderen niet te vroeg naar school laat gaan. 
We willen de groepen echt zoveel mogelijk 
gescheiden houden. 
Groep 6 verzamelt bij het klimrek, groep 7 
verzamelt bij de bankjes, groep 8 verzamelt in 
de voetbalkooi. 
 
Parro 
Binnenkort zult u weer uitgenodigd worden 
om de jaarlijkse vrijwillige bijdrage te betalen. 
We gaan daarvoor schoolkassa gebruiken. Via 
Parro krijgt u een betaallink toegestuurd, 
waarmee u gemakkelijk uw bijdrage (20 euro 
per leerling) kunt overmaken aan de 
ouderraad. U wordt hiervan nog nader 
geïnformeerd. 
 
Vanaf komende week kunt u via Parro ook 
absenties aan ons doorgeven. De leerkracht 
van uw kind kan dan in Parro zien dat uw zoon 
of dochter vanwege ziekte niet op school is. 
Bij positieve coronaklachten, zouden we het 
fijn vinden dat u dit wel telefonisch aan de 
school wilt blijven doorgeven. We moeten 
immers goed bijhouden hoeveel 
coronabesmettingen er in een groep 
plaatsvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geboren 
Op 29 november is juf 
Manon bevallen van 
een gezonde dochter: 
Lizzie Bo. We 
feliciteren Manon, 
Dennis, Jolie en Tijn 
natuurlijk van harte 
met hun lieve dochter 
en zusje.  Dat wordt 
genieten!  
 

 
Even voorstellen 

Mijn naam is Bryan Koolmoes en momenteel 
ben ik 22 jaar oud. Vanaf 15 november ben ik 
stage gaan lopen bij de Colignyschool als 
onderwijsassistent. Ik zit momenteel in het 
eerste jaar van de opleiding en wil na de 
opleiding doorstromen naar de Pabo. Mijn 
stagedagen zijn op maandag en vrijdag. Ik ben 
dan de hele dag aanwezig en probeer 
kinderen zo goed mogelijk te begeleiden, 
zodat ze een fijne en leuke schooldag hebben. 
Ik loop stage bij groep 3 bij juf Marit en bij juf 
Linda en ze helpen me erg goed en geven 
goede tips. Persoonlijk ben ik erg rustig en heb 
ik veel geduld. Verder vind ik 
het erg leuk om met kinderen 
te werken. Ook zit ik op 
voetbal bij FC Rijnvogels en 
train 1 keer in de week. Verder 
werk ik ook bij Action in 
Katwijk wat zich dicht bij de 
Colignyschool bevindt.  
Tot 8 juli zal ik aanwezig zijn 
op de Colignyschool. Ik hoop 
dat we een leuke tijd zullen 
hebben! 
 
Bryan 
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