
 

 

 

 

 

 

Agenda 

1 februari 

Speelgoedmiddag groep 1 en 2 

15 februari 

Rapporten mee 

19 en 21 februari 

10-min gesprekken  

22 februari  

studiedag, kinderen vrij 

25 febr. t/m 1 maart  

Voorjaarsvakantie 

Speelgoedmiddag 

Er wordt door de kinderen regelmatig 

speelgoed mee naar school genomen. Wilt u 

er aan meewerken dat dit alleen op 

speelgoeddagen gebeurt (voor groep 1 en 2) 

en bij de andere groepen als hier een speciale 

reden voor is, welke is afgestemd met de 

leerkracht?  

10-minutengesprekken groep 1 t/m 8 

Dinsdag 19 en donderdag 21 februari zijn de 

10-minutengesprekken. U wordt hier 

binnenkort voor uitgenodigd. Tijdens de 10-

minutengesprekken zullen de rapporten en de 

uitslagen van de in de afgelopen periode 

afgenomen Cito-toetsen met u worden 

doorgenomen. Mocht de u toegewezen tijd u 

niet schikken, verzoeken we u om daarvoor 

onderling te ruilen en de ruilingen door te 

geven aan de desbetreffende leerkracht. Het 

rooster staat t.z.t. op de website van school. In 

groep 8 staan de gesprekken in het teken van 

de verwijzing naar het VO. Daarom worden 

voor deze gesprekken 20 minuten ingepland. 

Op 15 februari krijgen de kinderen hun 

rapport mee naar huis. Ook voor groep 3 zijn 

de gesprekken op deze dagen. Wilt u tijdens 

de gesprekken geen kinderen meenemen? 

 

Studiedag 

Het team is zich aan het verdiepen in het 

lesgeven volgens het EDI-model, in de 

schoolgids staat een toelichting op dit model.  

Afwezigheid juf Karin 

Helaas heeft juf Karin zich dinsdag afwezig 

gemeld. We kunnen op dit moment nog niet 

inschatten hoe het verder zal gaan rondom juf 

Karin. We wensen haar de komende tijd veel 

sterkte toe. Alle zeilen zijn bijgezet om zo snel 

mogelijk vervanging voor de groep te vinden. 

De ouders van de leerlingen van groep 6 zijn 

geïnformeerd. Uw suggesties zijn hartelijk 

welkom bij Hergo of Janmarinus. 

Kennismaking Lia van Rijn 

Ik ben Lia van Rijn, 35 jaar, woon in Katwijk 

waar ik ook vandaan kom en werk inmiddels 

alweer 15 jaar in het onderwijs. De afgelopen 

12 jaar heb ik met plezier in Noordwijk 

gewerkt en daar lesgegeven aan groep 3 t/m 

7. Na zoveel jaren op 

dezelfde school was het 

tijd voor een nieuwe 

uitdaging. In mijn vrije tijd 

sport ik graag, doe ik leuke 

dingen met vrienden en 

vriendinnen en ben ik 
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regelmatig in Eindhoven te vinden waar mijn 

vriend woont. Ik heb in ieder geval enorm veel 

zin om de komende tijd op de Colignyschool te 

werken! 

Instructietafels 

Deze week zijn voor de groepen 3 t/m 8 de 

nieuwe instructietafels geleverd. Deze tafel 

zullen worden gebruikt om kinderen in de 

groep extra of een eigen instructie te geven. 

De leerkracht kan plaatsnemen ‘in’ de tafel en 

er kunnen enkele kinderen om de tafel heen 

komen zitten. De andere kinderen van de klas 

zijn dan vaak zelfstandig aan het werk. D.m.v. 

een vraagtekenblokje kunnen ze laten zien dat 

zij een vraag hebben. De leerkracht kan deze 

bij een servicerondje dan beantwoorden. De 

leerkracht laat middels een timer zien hoe 

lang de andere kinderen zelfstandig moeten 

werken. 

 

Leerlingenaantal 

Het leerlingaantal laat voor de komende jaren 

een flinke daling zien. Om een gezonde school 

te kunnen blijven, zullen we flinke stappen 

moeten gaan zetten en de school beter op de 

kaart moeten zetten. Uiteraard willen we als 

team en MR dit samen met de ouders van 

school doen. Heeft u ideeën, suggesties of 

adviezen, dan nodigen wij u uit dit kenbaar te 

maken bij Hergo of Janmarinus. 

Muzieklessen groep 1 t/m 6 

In de groepen 1 t/m 4 worden deze periode 

muzieklessen gegeven door meester Robert. 

In de groepen 5 en 6 worden ze verzorgd door 

meester Dirkjan. Beide docenten zijn 

afkomstig van de muziekschool.  

Nationale Voorleeswedstrijd 

Woensdag stond de morgen in het teken van 

het Nationale Voorleesontbijt. Tijdens dit 

ontbijt, wat traditiegetrouw de start is van de 

Nationale Voorleesdagen, kwamen 

verschillende mensen voorlezen in de 

groepen. De wijkagent ‘Katwijk Zee’ Zita kwam 

voorlezen in groep 5. Na het voorlezen 

vertelde zij over haar werk als wijkagent en 

mochten de leerlingen haar allerlei vragen 

stellen en zelfs de handboeien gingen om. In 

groep 2 kwam juf Ilse als cowgirl een 

spannend verhaal voorlezen.  

 

 

Letterfeest groep 3 

Afgelopen woensdag was het groot feest in 

groep 3, de kinderen kregen namelijk hun 

letterdiploma! Iedere dag hebben de jongens 

en meisjes heel hard gewerkt en alle letters 

geleerd. Omdat na de kerstvakantie de laatste 

letters zijn geleerd was het nu tijd voor een 

feestje! Veel ouders, opa's en oma's hadden 

zich verzameld in de aula, onder luid applaus 

kwamen de kinderen binnen met hun 

feestmuts op. Het diploma kregen ze niet 

zomaar, er moesten eerst twee opdrachten 

worden uitgevoerd. Allereerst moesten de 

kinderen een speurtocht doen, daarna werden 

er letters geflitst. Na deze twee opdrachten 

was het eindelijk tijd voor de uitreiking! 



 

Meester Hergo overhandigde de 

letterdiploma's en onder luid applaus namen 

de kinderen deze in ontvangst! Na de 

uitreiking van de letterdiploma's kregen de 

kinderen nog een lekkere verrassing in de klas. 

Het was een feestelijke ochtend en wij zijn 

ontzettend trots op onze kanjers!! 

Kijklessen gymnastiek groep 3 

In de komende periode zijn de ouders van 

groep 3 welkom om eens een kijkje te nemen 

tijdens de gymlessen in de Boorsmazaal. Er is 

een rooster gemaakt, wanneer welke ouder 

aanwezig is om te kijken. 

Stakingsdag 15 maart 

U heeft er vast over gehoord, de algemene 

stakingsdag in het onderwijs van 15 maart. 

Ondanks dat we de gevolgen van de hoge 

werkdruk, het nijpende lerarentekort aan de 

lijve ondervinden en we de wensen van de 

vakbond onderschrijven, is het team er nog 

niet over uit of staken, nu de gesprekken nog 

gaande zijn, de beste oplossing is. Zodra we 

een keuze hebben gemaakt, zullen we dit met 

u communiceren, zodat u eventueel uw 

voorbereidingen kunt treffen.  

CJG steun en advies 
Misschien heeft u er wel eens van gehoord: 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
Ouders maar ook kinderen en jongeren 
kunnen hier terecht met vragen over 
opvoeden en opgroeien. Het CJG biedt gratis 
informatie en advies, steun en begeleiding en 
ook specialistische hulp. 

 Een onderdeel van dit CJG is het Jeugd en 
Gezinsteam (JGT). Dit team is gespecialiseerd 
in hulpverlening en het ondersteunen van 
gezinnen.  
  
José Orbon is onze contactpersoon bij 
het JGT. Zij is jeugd en gezinswerker. In 
overleg met elkaar hebben we 
besloten u een speciale service aan te 
bieden: Elke twee weken heeft zij op 
dinsdagochtend van 11.30 uur tot 12.00 uur 
telefonisch spreekuur, speciaal voor de ouders 
van de Colignyschool.  Dit houdt in dat u haar, 
zonder afspraak, kunt bellen en uw probleem 
aan haar kunt voorleggen. Dit kost u niets, het 
zijn gratis adviezen. Het is gewoon fijn als er 
iemand met u meedenkt als er thuis 
problemen zijn. 
Haar telefoonnummer is: 06 51613674; Haar 
mailadres is: j.orbon@jgthollandrijnland.nl 
  
Een aantal voorbeelden waaraan u kunt 
denken: 

• uw kind slaapt moeilijk of slaapt 
weinig (slaapproblemen) 

• uw kind eet te veel, te weinig of 
snoept te veel (eetproblemen) 

• uw kind schiet vaak en heftig in de 
weerstand (opvoeding) 

• uw kind heeft problemen met het 
spelen met andere kinderen (sociaal 
emotioneel) 

• uw kind plast in zijn/haar/uw bed 
(bedplassen) 

• wat is eigenlijk gezonde voeding 
(eetgewoontes) 

 

Letterfeest foto’s 

 


