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doen om duurzamer te leven. Zo kun je
bijvoorbeeld je afval scheiden, apparaten niet
op stand-by laten staan, letten op wat en waar
je je spullen koopt, je douchetijd inkorten,
groene energie gebruiken, de lichten uitdoen
als je niet in de kamer bent en nog veel meer.
Als je water over hebt in je glas wat je
bijvoorbeeld niet hebt opgedronken kan je dat
aan je planten geven en zo bezuinig je water.
Ook kun je zonnepanelen nemen en dat
bespaart energie. Op maandag 9 maart starten
we op een leuke manier met het project en
vrijdag 27 maart zal het afgesloten worden.
Deze middag is er van 15.00 tot 16.00 uur een
open middag waarbij iedere groep zal laten
zien wat zij tijdens deze projectmaand hebben
gedaan. U bent hier van harte voor
uitgenodigd.

21 februari
Continurooster tot 13.30 uur
3 maart
Groep 4 bezoekt ruïne Teylingen
6 maart
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
9 maart
Start project duurzaamheid
Groep 1 en 2 bezoek brandweer
11 maart
Wandelen voor water (groep 7 en 8)
15 maart, 15.00 uur
Kerk-en-schooldienst Vredeskerk
16 maart
Groep 3 en 4, voorstelling in Tripodia
18 maart
Meesters-en juffendag
3 april
Afsluiting Projectmaand
9 en 17 april
Continurooster tot 13.30 uur
Bezoek ruïne
Groep 4 heeft met Blink gewerkt over kastelen.
Een van de leerlingen vroeg zich af of we niet
bij een kasteel konden gaan kijken. In de buurt
hebben we de ruïne van Teylingen om te
bezichtigen. De kinderen krijgen daar een
rondleiding en gaan in groepjes archeologisch
onderzoek doen.

Bezoek brandweer
Groep 1 en 2 brengen 9 maart ’s middags een
bezoek aan de Katwijkse brandweer. Op
school hebben de kinderen over dit onderwerp
gewerkt. We hopen op een fijne middag.
Wandelen voor water
Voor kinderen in Nederland is er altijd wel een
kraan in de buurt. Hoe belangrijk die luxe van
schoon water is kun je aan kinderen uitleggen,
maar de boodschap landt pas écht als ze er
zelf mee aan de slag gaan. Op woensdag 11
maart doen groep 7 en 8 aan deze actie mee.
Wandelen voor Water is een combinatie van
leren en doen. De leerlingen krijgen les over
de waterproblematiek én helpen kinderen in
ontwikkelingslanden met een sponsorloop,
waarbij ze 6 kilometer lopen met 6 liter water.
Zo ervaren ze wat hun leeftijdsgenoten in
ontwikkelingslanden dagelijks moeten
meemaken. We hopen met elkaar veel geld op
te mogen halen voor dit goede doel! Via de
QR-code op de volgende bladzijde kunt u
kinderen van de Colignyschool sponsoren!

Project duurzaamheid
Van 9 t/m 27 maart zijn de projectweken.
Tijdens deze weken werken we aan het
duurzaamheidsproject. Met alles wat we doen
produceren we afval en die berg wordt groter
en groter. Hoe zit dat op school en hoe zit dat
thuis? In deze projectmaand leren de
leerlingen dat er veel dingen zijn die je kunt

1

kinderen van de school mogen verkleed naar
school komen. Om 8.45 uur worden alle
kinderen op de pleinen verwacht (1 t/m 4 op
het kleine plein en groep 5 t/m 8 op het
grotere) om de leerkrachten toe te zingen met
“Lang zullen ze leven”. Daarna barsten de
feestjes in de lokalen los.
Kerk-en-schooldienst
Heeft u de datum al in uw agenda gezet? Het
belooft een mooie dienst te worden. De dienst
zal als thema krijgen: “Durf op water te lopen”.
Het zal gaan over het durven te hebben van
vertrouwen. Er zullen mooie liederen gezongen
worden onder begeleiding van een combo van
gemeenteleden van de Vredeskerk en het
orgel. De liederen worden op school al
geoefend. Wilt u zelf thuis ook alvast oefenen:
klik hier.

Zwangerschapsverlof juf Anne
Juf Anne gaat na de voorjaarvakantie genieten
van haar zwangerschapsverlof. Haar laatste
werkdag wordt vrijdag 6 maart. Daarna heeft
ze alle rust om zich goed te kunnen
voorbereiden om het geboorte van haar
nieuwe kindje. We wensen haar een fijne
verlofperiode toe. Juf Anne zal tijdens haar
verlof vervangen worden door juf Neline van
Beelen. Neline is geen onbekende op de
Colignyschool. Zij heeft hier zelf haar
basisschool tijd doorgebracht en wordt nu een
collega! Welkom in het team!

Bezoek Tripodia groep 3 en 4
Groep 3 en 4 brengen op 16 maart een bezoek
aan het verteltheater “De stille Prins” in het
Tripodia. “Als er eindelijk een prins geboren
wordt, is de koning dolblij. Maar als de prins 10
jaar oud wordt, verbiedt zijn vader hem om nog
langer te spelen, hij moet leren een goede
koning te worden. De prins is juist dol op
spelen en besluit om vanaf dat moment niet
meer te spreken. Hij blijft zwijgen: jarenlang!
De koning verzint van alles, maar de prins blijft
stil. Tot op een dag Marjolein voor de poort
verschijnt. En zij pakt het heel anders aan …”
Deze raamvertelling gaat over het belang van
spelen en staan voor wie je bent. De verteller
kruipt in de huid van verschillende personages:
de strenge koning en de stille prins, maar ook
in Jack, de hoofdpersoon van het verhaal dat
Marjolein aan de prins vertelt.

Colignyschool/online
Regelmatig wordt aan leerkrachten gevraagd
of kinderen thuis nog dingen kunnen oefenen
voor school. Op internet is heel veel te vinden,
zodat je soms door de bomen het bos niet
meer ziet. Daarom hebben we een selectie
gemaakt van websites die geschikt zijn om
thuis mee te oefenen. Deze pagina vindt u op
de website van de Colignyschool onder
“online”. We gebruiken deze pagina ook in de
klassen om kinderen gemakkelijk te laten
inloggen bij programma’s.

Handige gratis oefensites voor thuis zijn:
- Spellingoefeningen.nl
- Rekenen.nl
- woordtrainer
- AVI-lezen
- Redactiesommen.nl

Meesters-en juffendag
Op deze dag op woensdag 18 maart, vieren
alle meesters en juffen hun verjaardag. Alle
collega’s doen dit in hun eigen groep. De
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Voorleeswedstrijd
Namens onze school heeft Juul Gunstra
meegedaan aan de Katwijkse
voorleeswedstrijd. Alle scholen van Katwijk
hadden hun voorleeskampioen afgevaardigd
om het tegen elkaar op te nemen. Juul heeft
heel goed gelezen uit “Doeltrappers en het
raadsel van de slapende scheids”. Ondanks
haar inzet is ze helaas niet in de prijzen
gevallen. Toch is een groot applaus voor onze
topper Juul zeker op zijn plaats!

Groep 1 en 2 naar reismuis
Op 19 februari mochten de kleuters naar de
voorstelling van de “Reismuis". Wat hebben de
kinderen hiervan genoten. De voorstelling ging
over een avontuurlijke zoektocht van Muis
Dingeman. Dingeman reist met vrouw Souris
en kinderen de wereld rond, in hun gezellige
nestje achter het nummerbord van een
toeristenbus. Ze zijn heel gelukkig. Tot hij, door
stom toeval, in Dover de boot mist en zijn
familie in de mist ziet wegvaren. Hij roept nog:
‘Kom terug!’ en ‘Ik hou van jullie!’ Maar de boot
is al te ver … Gelukkig kreeg hij hulp van
papegaaiduiker Alky, van de Antilliaanse Janvan-gent Wesley, van wel honderd Chinese
visjes, van de Turkse ezel Gelan en van nog
vele andere bijzondere en vaak
onverstaanbare dieren.
Gedrukte nieuwsbrief
Bij de beide ingangen van de school vindt u
afgedrukte exemplaren van deze nieuwsbrief.
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Kerk-en-schooldienst 15 maart 2020, 15.00 uur Vredeskerk
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