
 

 

 

 

 

 

Agenda 

22 februari 

Studiedag, leerlingen vrij. 

25 febr. t/m 1 maart  

Voorjaarsvakantie 

4 maart 

Luizencontrole 

13 maart 

Meesters-en juffendag verplaatst 

Kunstgebouw groep 1, 2, 7 en 8 

Eerste werkdag juf Marit 

Project Lego, WeDo groep 5 

 

25 en 26 maart 

Bezoek boerderij groep 1 t/m 4 

Meesters- en juffendag 

Omdat er op deze geplande dag enkele 

activiteiten buitenschoolse activiteiten 

plaatsvinden, wordt de meesters-en juffendag 

verplaatst naar een later tijdstip dit schooljaar. 

Kunstgebouw 

Groep 1 en 2 gaan op 13 maart kijken naar de 

voorstelling “Maarten Mus vliegt er op uit” 

Maarten is een kleine mus die op een 

boerderij woont. Hij verloor zijn vader aan een 

havik. Om zijn moeder te troosten wil hij voor 

haar bloemblaadjes plukken van een bijzonder 

bloem. Deze lelie bloeit maar één nacht in de 

tien jaar. En ook nog eens heel ver weg in het 

bos. Niemand weet precies hoe je er komt …. 

“Maarten Mus vliegt er op uit” is een intieme, 

beeldende vertelling over dapper zijn en de 

wereld ontdekken. Een modern dierenverhaal, 

verteld met 'oude media', een vertelraam,  

 

 

 

 

 

 

 

flanelbord, toverlantaarn en 

overheadprojector. Groep 7 en 8 gaan deze 

dag naar de voorstelling “Romeo is op Julia & 

Layla op Majnum” in het Tripodia.  Romeo en 

Majnun zijn twee jongens uit twee 

wereldberoemde legendes. Beiden zijn op 

zoek naar hun grote liefdes en beide jongens 

zijn op de vlucht omdat hun liefde hen 

verboden wordt. Hun ideeën en de werelden 

waar ze vandaan komen verschillen, maar ze 

begrijpen elkaar als geen ander. Romeo 

strandt met zijn kapotte brommer bij de 

schuilplaats van Majnun. Met gedichten en 

gitaren brengen zij hun Julia en Layla tot 

leven, vol passie, onhandigheid en 

haantjesgedrag.  

 
 

Lego WeDo 2.0 

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. Groep 5 gaat hier in de 

bibliotheek mee aan de slag. 

Projectweek 

Tijdens de projectweek zal er in de school 

gewerkt worden aan het project “’De wereld 

rond”. Na de vakantie wordt u verder 

geïnformeerd over de projectweek.  
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Bezoek boerderij 

Op 25 en 26 maart  bezoeken de kinderen van 

groep 1 t/m 4 de boerderij. Leuk om in het 

vroege voorjaar bij de jonge dieren te gaan 

kijken. 

 

Luizencontrole 

Na iedere vakantie worden de kinderen van 

alle groepen gecontroleerd op luizen. Daarna 

worden alleen de groepen gecontroleerd 

waarbij in de week ervoor luizen zijn 

geconstateerd. Wanneer er hoofdluis wordt 

gevonden, worden de ouders van de 

betreffende kinderen geïnformeerd. De 

overige ouders worden via de mail op de 

hoogte gesteld van het feit dat er luis in de 

groep is geconstateerd. Wanneer er alleen 

luizenneten zijn gevonden, worden alleen de 

desbetreffende ouders geïnformeerd, omdat 

er geen gevaar van overlopen is. We zijn heel 

blij met onze ouder-vrijwilligers, die nu bijna 

wekelijks controleren. Fijn ook dat u als 

ouders ook uw verantwoordelijkheid neemt  

Parro 

Binnenkort zal er op school een pilot worden 

gestart met de communicatie-app Parro. Via 

deze app kan de school gemakkelijk berichten 

delen met u als ouders. Ook kunt u zich via de 

app bijvoorbeeld zelf intekenen op een zelf 

gekozen tijdstip voor een 10-minutengesprek. 

Veel voordelen dus om de communicatie 

tussen ouders en school (nog) soepeler te 

laten verlopen. De pilot zal starten in groep 4. 

 

 

Nieuwe digiborden 

In de groepen 3 t/m 6 zijn deze maand nieuwe 

Prowise-digiborden opgehangen. Het beeld is 

scherper, waardoor kinderen beter zicht 

hebben op het bord. Daarnaast is er geen 

beamer meer, die zoemt. Al met al een fijne 

verbetering. 

 

Ipads in groep 1 en 2 

In de groepen 1 en 2 wordt sinds deze maand 

gewerkt met Ipads. Op de Ipads staan 

verschillende educatieve apps, die aansluiten 

bij de doelen waar in deze groepen aan wordt 

gewerkt.  

Zwangerschappen en vervanging  

Het is u vast al opgevallen dat juf Gerdien in 

blijde verwachting is. Deze nieuwe ‘De Hoop’, 

zal in juni zijn of haar opwachting maken. We 

zijn heel blij dat we kunnen melden dat we 

voor de vervanging van juf Gerdien een 

beroep mogen doen op juf Nelleke Reitsema. 

Juf Nelleke heeft jaren in groep 3 op de 

Colignyschool gewerkt. Ze komt dus weer 

terug op het oude nest. Juf Nelleke is de 

vrouw van meester Hugo van groep 5. Nu haar 

man met verhalen over school thuis komt, 

begon het bij juf Nelleke ook weer te 

kriebelen. Daar zijn we blij om. 

Het is nog niet zo goed te zien als bij juf 

Gerdien, maar ook juf Linda van groep 4 

verwacht een kindje. Juf Linda is aan het einde 

van de zomervakantie uitgerekend. Tot de 

zomer zal zij blijven werken in groep 4. Van 

harte geluk gewenst en een voorspoedige 

zwangerschap. 

Einde verlof 

Op woensdag 13 maart zit het verlof van juf 

Marit er weer op en zal ze weer voor drie 

dagen (wo, do, vrij) gaan werken in groep 5. 



De eerste dagen van de week zal juf Lia voor 

haar rekening blijven nemen. Dit betekent dat 

we op vrijdag 8 maart afscheid gaan nemen 

van meester Hugo. Fijn dat je ons wilde 

helpen, we waarderen je inzet ontzettend. Er 

zijn weinig mensen van 72, die het je na zullen 

doen. Dank!  

Ouder tevredenheidsonderzoek 

Graag willen we u vragen om, als u hiervoor 

nog niet in de gelegenheid bent geweest, het 

tevredenheidsonderzoek in te vullen. Met 

deze vragenlijst kunt u aangeven hoe u tegen 

onze school aankijkt. We zouden het heel fijn 

vinden als veel ouders de moeite nemen de 

enquête in te vullen; hoe meer reactie, hoe 

eerlijker het beeld.  

Spreekuren José Orbon JGT 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen 

dat er bij het JGT een tweewekelijks 

telefonisch spreekuur staat ingesteld voor de 

ouders van de Colignyschool. De data van dit 

spreekuur zijn:   

12-3, 26-3, 9-4, 14-5, 28-5, 11-6, 25-6 en 9-7. 

Onze jeugd- en gezinswerker José Orbon zit 

dan van 11.30 tot 12.00 voor u klaar. Haar 

telefoonnummer is: 06 51613674. 

 

Naar de Beslagkom  groep 2 

Op 7 februari was het dan zover. De kinderen 

van groep 2 gingen naar “De Beslagkom”. De 

kinderen hebben de dagen afgeteld totdat zij 

hiernaartoe mochten. De kinderen mochten 

eerst een kleurplaat maken, maar uiteraard 

werd er ook geleerd. Chefkok Koen heeft de 

kinderen het magazijn laten zien en zij 

mochten voelen hoe koud het in de vriescel is. 

Het afwasgedeelte werd bekeken, maar er is 

ook gekeken hoe een pannenkoek gemaakt 

werd. De kinderen hebben zelfs de zware 

pannen gevoeld!  

 

 

 

 

Daarnaast hebben ze gekeken bij de 

serveersters en obers.  Natuurlijk was er ook 

tijd om lekker te spelen. Ze konden daar 

heerlijk hun eigen gang gaan. Als allerlaatste 

zijn de kinderen getrakteerd op een glaasje 

limonade en zelfs een pannenkoek! De 

kinderen, maar ook de begeleiding hebben erg 

genoten.  

Voorleeswedstrijd 

Zaterdag  2 februari werd de jaarlijkse 

scholenvoorleeswedstrijd gehouden in ‘Het 

Dorpshuis’ in Valkenburg. Namens onze school 

heeft Lotte Vlieland uit groep 8 meegedaan. 

Helaas behoorde ze niet tot de eerste twee, 

maar met een gedeelde derde plek zijn we 

ook heel tevreden. 

 

 

Groep 5 naar het natuurcentrum 

Groep 5 is op bezoek geweest bij het Jan 

Verweij Natuurcentrum in Noordwijk. Hier 

hebben ze braakballen van uilen onderzocht 

en een leuke natuurquiz gedaan. Het was een 

super leuke en leerzame ochtend. 

 



Bent u op zoek naar een leuke bijbaan?  

Word 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!  Heeft u 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. Wil je meer informatie of wil je 

je aanmelden? Stuur een mailtje naar 

HRM@kokkinderopvang.nl. 

 

15 maart – landelijke actiedag onderwijs 

Op 15 maart zal er in Nederland massaal 
gedemonstreerd worden tegen ‘de staat van 
het onderwijs’. De standpunten die de 
afgelopen periode regelmatig in de media 
benoemd zijn onderschrijven wij grotendeels. 
Ook wij vinden dat 

- het tekort aan meesters en juffen 
schrijnend is. Bij afwezigheid van één 
van ons moeten we allerlei 
kunstgrepen uithalen om de groep 
van de betreffende leerkracht op te 
vangen en onder te brengen. Een 
vervanger is zelden voorhande. 

- hoe er tegen onderwijzend personeel 
wordt aangekeken een van de 
oorzaken van het tekort aan 
leerkrachten is. Wij vinden dat we een 
geweldig mooi en waardevol beroep 
hebben en dat het fantatstisch is om 
met (uw) kinderen te mogen werken. 

- het niet klopt dat ons salaris niet in de 
pas loopt met vergelijkbare beroepen 
met vergelijkbare opleidingen zoals 

docenten in het Voortgezet 
Onderwijs. Een eerlijk salaris kan ook 
helpen om meer mensen het 
onderwijs in te ‘krijgen’. 

- de werkdruk erg hoog kan zijn met 
bijvoorbeeld 30 leerlingen in een 
groep waarvan men verwacht dat wij 
passend onderwijs voor elke leerling 
bieden. 

- er geld moet komen om de groepen te 
verkleinen. 

 
Nogmaals, wij onderschrijven deze punten van 
harte. 
 
Vanuit het overkoepelend bestuur is het 
signaal afgegeven dat een staking niet 
ondersteund wordt. Dit houdt in dat elke 
individuele leekracht zelf de afweging gaat 
maken of hij/zij staakt.  
 
Na de voorjaarsvakantie zal duidelijk worden 
welke invloed deze actiedag op de Coligny 
heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de voorjaarsvakantie is er weer Vakantie 

Bijbel Club! 

Waar? Het Anker, Voorstraat 

Wanneer? Donderdag 28 februari van 10-12 

uur 

Wie? alle kinderen van 4-12 jaar 

Wat? 4-8 jaar: Bijbelverhaal, knutselen, 

poppenkast ; 8-12 jaar: 

Bijbelverhaal, Bijbelquiz, knutselen. 

 
 
  



 

 

 


