
 
 

 

 

 

Agenda 

25 februari 

12.00 uur vrij ivm voorjaarsvakantie 

7 maart  

studiedag, kinderen vrij 

 

8 maart 

Luizencontrole 

 

16 maart 

Letterfeest groep 3 

17 maart 

externe audits 

23 maart 

Wandelen voor water groep 7 en 8 

28, 29 of 30 maart 

Verkeersexamen groep 7 

 

Alle hens aan dek 

We beleven een stormachtige tijd op het schip 

van de Coligny. Niet alleen waaide de pannen 

letterlijk van het dak. Ook figuurlijk was het 

aanpoten. Zowel juf Renée als juf Tirza zijn 

door ziekte uitgevallen en door 

coronabesmettingen bij andere collega’s 

misten we in één week plotsklap wel heel veel 

vrouwkracht. Na heel wat gepuzzel en 

geschuif is het uiteindelijk gelukt om zoveel 

mogelijk lesdagen gewoon door te laten gaan. 

De collega’s die extra zijn komen werken 

en/of voor andere groepen hebben gestaan, 

zijn we erg dankbaar. Ook de collega’s van de 

Rutgersschool, Esmeralda en Nelleke die 

hebben bijgesprongen, willen we hartelijk 

danken. We zijn er echter nog niet. Ook na de 

voorjaarsvakantie zullen Renée en Tirza (nog) 

niet terugkeren. We zijn druk opzoek naar 

oplossingen. De invalpoel is echter 

opgedroogd en ook andere invallers zijn 

nagenoeg niet te vinden. Heeft u bekenden 

met een pabo-diploma, die ons tijdelijk 

zouden willen helpen… Laat het ons weten! 

We doen ons uiterste best, maar soms is zelfs 

dat niet genoeg om problemen helemaal op te 

lossen. Dank voor alle blijken van uw begrip en 

vertrouwen, die tot nu toe bij ons binnen zijn 

gekomen. Dat doet ons goed! We begrijpen 

heel goed dat het voor de kinderen en  u als 

ouders ook veel schakelen is. 

Corona 
Je zou bijna vergeten dat we zojuist uit een 
coronapandemie komen en dat we opgelucht 
kunnen zeggen dat de ‘ellende’ van bubbels, 
mondkapjes, gescheiden binnenkomen, geen 
ouders in de school, groepsquarantaines e.d. 
achter ons hebben gelaten en dat Omicron en 
Delta langzamerhand weer gewoon letters 
worden uit het Grieks alfabet…  
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Fusienieuws  
Het wordt wel gemakkelijker voor de 
Rutgersschool en de Colignyschool om elkaar 
wat beter te leren kennen.  Afgelopen 
maandag is Harmen Wimmenhoven op bezoek 
geweest. Harmen helpt ons om de goede 
stappen in de goede volgorde en op het juiste 
tempo te nemen.  
Deze maandag is hij op beide scholen op 
bezoek geweest, heeft beide gebouwen 
bekeken en een bak koffie met de teams 
gedronken. Een beetje sfeer proeven, zou je 
kunnen zeggen.   
Er is een heel leuk gesprek geweest met wat 
kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8. Zij 
mochten vertellen wat ze nu zo fijn vinden aan 
hun school en waar we vooral heel zuinig op 
moeten zijn. Er werden belangrijke en mooie 
dingen genoemd. Leerkrachten die goed 
kunnen uitleggen en waar je het altijd aan mag 
vragen als je iets nog niet zo goed begrijpt. 
Gezelligheid in de groep, leuke crealessen, 
muzieklessen en Kanjerlessen. Zelfstandig 
werken en de weektaak wilden de kinderen er 
ook graag in houden! Erg leuk om te horen dat 
de kinderen van de scholen diverse keren 
dezelfde dingen benoemden. Blijkbaar lijken 
we al meer op elkaar dan we zelf door hadden.  
Ook met de ouders van de MR is gesproken 
over de mooie kanten van de school.   
Al die input wordt meegenomen naar de 
studiedag van 7 maart. 

 
Studiedag maandag 7 maart  
De kinderen hebben 1 dagje langer vakantie, 
want maandag 7 maart heeft het team een 
studiedag.  
De teams van de Colignyschool en de 
Rutgersschool gaan die dag aan de slag met 
onderwijs-inhoudelijke zaken en het vormen 
en formuleren van een gezamenlijke visie op 
onze school in de toekomst. Dat zal best wel 
een kluif zijn en daarom is het fijn om daar in 
alle rust met z’n allen over na te denken.  

Letterfeest  
Altijd weer een bijzonder moment: het 

letterfeest in groep 3! Hèt moment waarop de 

leerlingen van deze groep aan hun ouders 

laten zien dat ze alle letters en klanken 

kennen en beheersen. Zo bijzonder als je 

bedenkt dat ze dit in een half jaar tijd voor 

elkaar krijgen! Echt een feestje waard! Bent u 

ouder van groep 3 dan ontvangt u vanzelf een 

uitnodiging hiervoor. Het letterfeest vindt 

plaats op woensdag 16 maart. 

 

Verkeersexamen 
29 maart is het schriftelijke verkeersexamen 

voor de kinderen van groep 7. In dezelfde 

week wordt ook het praktisch 

verkeersexamen afgenomen.  

 Nieuwe methode Engels 
Het team heeft gekozen om vanaf de 
voorjaarsvakantie vanaf groep 5 te gaan 
werken met een nieuwe methode voor Engels. 
Er is al een tijdje gezocht naar een methode 
die goed zou passen bij de school. De 
commissie is uitgekomen bij de methode 
‘Groove.me’. (klik op de link voor een korte 
impressie). Deze methode is ontwikkeld door 
de makers van ‘Blink’ en maakt gebruik van 
eigentijdse muziek om Engels aan te bieden. 
Bij het zoeken naar een methode is gelet op 
de volgende criteria:  

• Engels als middel en niet persé als 
doel.  

• Grammatica op een lager pitje, maar 
zorgen dat ze plezier krijgen in het 
spreken en verstaan van Engels. 

• Lessen mogelijk op eigen niveau van 
de leerling 

• Blokken die kort zijn.  
• Aanleren en gebruiken van 21-eeuwse 

vaardigheden 
• Keuze uit verwerkingssoftware of met 

werkboeken/bladen 

Engels%20als%20middel%20en%20niet%20persé%20als%20doel.


Kledingcontainer 
Op het kleuterplein staat 

achter het schuurtje een 

kledingcontainer. In deze 

container kunt u al uw 

vuilniszakken met oude 

kleding en schoenen 

kwijt.  De opbrengst van 

de ingeleverde kleding is 

voor de kas van de 

ouderraad en komt dus ten goede aan de 

kinderen van de school. Dus mocht u de 

winterkleding binnenkort weer gaan 

opruimen…  

 

Schrale troost…. We zijn niet de enige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externe audits 

Op donderdag 17 maart worden er externe 

audits gehouden. Een onderzoeksbureau 

houdt het volledige onderwijs op de school die 

dag tegen het licht. De uitkomsten van deze 

audits zullen gebruikt worden om de kwaliteit 

van ons onderwijs nog verder te verbeteren. 

We zien deze dag met vertrouwen te gemoed.  

Projectweek 
De geplande projectweek hebben we door de 

omstandigheden op school even in de ijskast 

gezet. Het is nu prioriteit om de energie zoveel 

mogelijk te stoppen in het laten doordraaien 

van de school.  

 

 


