
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
 
5 tot 9 juli 
10-minuten gesprekken  
7 juli 
studieochtend, leerlingen vrij 
9 juli 
Rapport mee 
12 juli 
Afscheidsavond groep 8 
13 juli 
Afscheidsmusical groep 8 
14 juli 
Laatste schooldag groep 8 
15 juli 
Slotdag en afscheidsfeest juf Lida 
16 juli 
Laatste schooldag, leerlingen 12.00 uur vrij 
 
Laatste schoolweken  
Het einde van het schooljaar nadert. Nog 2 
weken en dit memorabele schooljaar is 
voorbij. Laten we hopen en bidden dat 
komend schooljaar een jaar wordt waarin we 
het hele schooljaar de leerlingen fysiek les 
kunnen geven. En u weer op de normale 
manier kunnen ontmoeten en spreken. We 
zien er naar uit.  
Het huidige schooljaar is om verschillende 
redenen een heel bijzonder jaar gebleken.  

• thuisonderwijs door corona,  

• een ingrijpende interne verbouwing,  

• nieuwe Chromebooks, zodat iedereen 
altijd online kan werken,  

• nieuwe klimtoestellen op het grote 
plein,  

• de keus is gemaakt om van groep 5 
t/m 8 met Snappet te gaan werken, 

• voor het eerst een volledig schooljaar 
met een continurooster 

• buitenschoolse opvang van de 
Zonnewijzer op onze eigen locatie.  

• het laatste schooljaar van juf Lida, die 
na meer dan 40 jaar afscheid gaat 
nemen. 

• juf Gerdien is opnieuw moeder 
geworden; 

• het laatste schooljaar van de 
Colignyschool, als zelfstandige school. 
Per 1 augustus gaan we verder als 
(zelfstandige) nevenvestiging van de 
Rutgersschool. 

 
Corona maatregelen 
Voor nu kiezen we er voor de huidige manier 
van brengen en halen van de leerlingen niet te 
veranderen. Wij denken dat het wijzigen van 
die ‘regel’ de laatste weken alleen maar 
onrust geeft. En daarvan hebben we dit jaar 
genoeg gehad. Als alles gaat zoals we hopen, 
kunt u na de vakantie uw kind weer binnen 
komen brengen. Daarover leest u vanzelf in 
augustus, vlak voordat de school weer gaat 
beginnen.  
Deze laatste twee weken zitten nog flink vol 

met allerlei afspraken. Ik wil u daarom vragen 

de Parro app goed in de gaten te houden want 

daarin zullen ongetwijfeld nog verschillende 

berichten door de collega’s geplaatst gaan 

worden. 

Indeling groepen 2021-2022 
Achter in deze nieuwsbrief vindt u de 

klassenindeling van komend schooljaar. Het 

grootste gedeelte van de puzzel is gelegd. 

Nieuw in het komende schooljaar is dat we 

voor de kerstvakantie gaan werken met een 

combinatiegroep 1/2 en dat we na de 

kerstvakantie gaan werken met de 

combinatiegroepen 0/1 en 2/3. De kinderen 

van groep 3 hebben dan het eerste trimester 

in een kleine groep grote vorderingen kunnen 

maken, zodat een combinatie 2/3 voor beide 

jaargroepen daarna fantastische 
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mogelijkheden biedt. De ouders van de 

komende groep 2 en groep 3 leerlingen 

worden in oktober/november d.m.v. een 

aparte informatieavond verder geïnformeerd.  

In groep 5 komt meester Hugo het 

vervangingsverlof invullen. Hij is een ‘oude’ 

bekende binnen de school. Al eerder heeft hij 

invalwerkzaamheden gedaan op onze school. 

Het is de schoonvader van juf Tessa en de man 

van juf Nelleke, die vorig jaar vervanging heeft 

gedaan in groep 3. Voor zijn pensionering was 

meester Hugo docent Engels op het Pieter 

Groen, daarvoor was hij leerkracht 

basisonderwijs. 

In groep 7 komt juf Renée werken. Zij heeft de 

academische leraren opleiding afgerond en is 

enthousiasts om te gaan beginnen. Als 

startend leerkracht zal zij worden begeleid 

door juf Willemijn, die hier donderdag, naast 

haar werk voor de plusklas, tijd voor heeft. 

Juf Gerdien heeft aan het begin van het 

schooljaar nog verlof, wanneer zij terug keert 

zal zij de groep van juf Manon overnemen, die 

dan met zwangerschapsverlof gaat. Juf Manon 

komt na de meivakantie terug in groep 5. 

Afscheid Colignyschool 
Per 1 augustus wordt de Colignyschool 

opgeheven als zelfstandige school. Op 8 april 

1890 is de school vanuit de Gereformeerde 

Kerk van Katwijk aan Zee gesticht als 

Christelijke school op de Sluisweg. 

Omdat Gaspard de Coligny zo Frans klonk, 

werd de school in de volksmond vaak “de 

Franse school” genoemd.  Na meer dan 131 

jaar wordt de Coligny-vlag gestreken, om hem 

ook na de zomervakantie weer te hijsen, want 

op 30 augustus gaan de schooldeuren gewoon 

weer open en zijn de kinderen onverminderd 

welkom op deze locatie van de ‘nieuwe’ 

fusieschool.  

Afscheid juf Lida / slotdag 
Na meer dan 40 jaar neemt juf Lida afscheid 
van haar werkzame leven. Ze gaat genieten 
van haar welverdiende pensioen. Als team 
zullen we komende dinsdag afscheid van haar 
nemen. Op de laatste donderdag van het 
schooljaar zullen ook de kinderen van de 
school afscheid van haar nemen. Dat doen we 
op de slotdag. Deze dag zal in het teken staan 
van het Circus. Juf Lida is op school altijd het 
zonnetje in huis (vanaf een uur of half elf), dus 
hoe kan ze haar loopbaan beter afsluiten dan 
met een vrolijk circus. Alle kinderen mogen 
deze dag in het circus-thema verkleed naar 
school komen. Tussen de middag willen we 
met alle kinderen een pannenkoekenpicknick 
op het plein organiseren. Van de leerkrachten 
krijgt u volgende week de vraag of u deze 
pannenkoeken zou willen bakken. Als u juf 
Lida persoonlijk wilt bedanken en alle goeds 
wilt toewensen, kunt u dit het beste doen via 
een kaartje. Dit kunt u meegeven aan uw zoon 
of dochter of achterlaten in de brievenbus. 
Verder kunnen we niets vermelden, want de 
pensionaris leest de nieuwsbrief ook en we 
willen de rest graag als verrassing houden.  

 
Afscheid 

We nemen ook afscheid van juf Dita. Zij heeft 

ons de afgelopen maanden ontzettend 

geholpen met groep 3. Fijn dat we een beroep 

op je hebben mogen doen! Complimenten 

voor de manier waarop je je taak in groep 3 

hebt opgepakt! Ook zwaaien we meester Jens 

uit. Hij gaat voor 4 dagen in de week werken 

op de Brugghenschool. Dank voor je inzet en 

succes op de andere school 

Afscheidscadeau groep 8 
Groep 8 heeft een ontzettend mooi 

afscheidscadeau gegeven. Mocht u nog niet 

langs de school gelopen… hierbij de foto.  

 



 

Even voorstellen 
Mijn naam is Renée van der Meer. 
Ik ben 25 jaar en ik heb de Academische Pabo 
afgerond. Daarna heb ik gekozen voor de 
Master Education & Child Studies, met als 
specialisatie  ‘Kinderen met leer- en 
gedragsproblemen in het onderwijs’.  
Deze Master heb ik in januari afgerond. 
Tijdens mijn Master kwam ik erachter  
dat ik het voor de klas staan enorm mistte.  
Ik heb mijn passie mogen vinden in het 
lesgeven,  ik vind het belangrijk om kinderen 
voor te bereiden  op de maatschappij van 
vandaag en morgen  en ik geef les vanuit 
enthousiasme, positiviteit en creativiteit.  
 
Ik kijk dan ook met veel plezier uit naar 
volgend schooljaar! Maandag, dinsdag en 
donderdag zal ik voor groep 7 staan 
en op woensdag regelmatig voor groep 4. 
Hopelijk gaan we een ‘zo normaal mogelijk’ 
schooljaar in,  ondanks de nog steeds gekke 
tijd. Ik hoop veel van jullie te mogen leren 
kennen. Bij deze wil ik jullie alvast een hele 
plezierige, zonnige en gezonde zomervakantie 
toewensen en tot na de vakantie! 
 

 
 
 
KRB 
Op 10 juni heeft groep 7 een bezoek gebracht 
aan de Noordpost. De Katwijkse 
Reddingsbrigade organiseert ieder jaar een 
scholenproject waarbij de leerlingen van 
groep 7 en 8 een kijkje mogen nemen. De 
leerlingen kregen uitleg over 
reddingsmaterialen, informatie over het werk 
van de KRB en de gevaren van de zee. Ook 
konden ze ervaren hoe het is om strandwacht 
te zijn.  Een hele leuke en leerzame excursie. 
 

 
 
Bioblitz 
Op vrijdag 25 juni heeft groep 7 meegedaan 
‘de Bioblitz’, een event georganiseerd door 
Natuurcentrum Katwijk, Vogelclub Katwijk en 
Staatbosbeheer. Doel van dit evenement is 
om de lokale bevolking kennis te laten maken 
met de grote rijkdom van flora en fauna 
rondom het dorp. Groep 7 is op onderzoek 
uitgegaan  in de duinen. Met een zoekkaart 
zijn ze op pad gegaan om verschillende 
soorten planten en dieren te zoeken. De 
boswachter en enkele expert konden de 
kinderen meer vertellen over de gevonden 
planten en dieren. De leerlingen waren enorm 
enthousiast en hebben veel geleerd. 
 

 
 

Artikelen 

Via deze link komt u bij enkele artikelen die 

we u graag onder de aandacht brengen.  

Afscheid OR 
Twee moeders gaan de ouderraad verlaten, 

omdat kun kind afscheid neemt van de 

basisschool. We willen Marianne van den 

Oever en Natasja Valk hartelijk danken voor 

alles wat ze voor de school en vooral voor de 

kinderen van de school hebben betekend.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LR-X1SIpcDtV3qfE53886FQTDtaXU52e


 

Nieuw MR-lid 
Anja Kralt heeft aangegeven dat zij volgend 

schooljaar gaat stoppen met haar werk voor 

de MR. We willen haar bedanken haar voor 

haar inzet en betrokkenheid. De MR heeft u 

gevraagd om u kandidaat te stellen als nieuw 

ouder-lid. Op deze vraag is door één 

(toekomstige) ouder gereageerd. Hierbij stelt 

hij zich aan u voor als nieuw MR-lid:  

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Arjan Remmelzwaal 31 jaar. 

Vader van 2 zonen, één van 3,5 en één van 1,5 

jaar oud. Ik ben al 14 jaar samen met m’n 

vrouw, waarvan 4 jaar gelukkig getrouwd. 

Onze oudste zoon zal vanaf volgend school 

jaar beginnen in groep 1 op de Colignyschool. 

Zelf ben ik werkzaam als Service Coördinator 

bij Havatec. Dit is een mechanisatie bedrijf dat 

machines maakt en onderhoudt in de sierteelt 

sector. Mijn hobby’s zijn motorrijden, lekker 

veel met de kinderen op pad zijn en dan het 

liefste buiten en ik kan ook zeer genieten van 

een goede serie of film. 

Vanaf volgend schooljaar zal ik toetreden tot 

de MR van de Colignyschool. Graag praat ik 

mee met de beslissingen die in de toekomst 

genomen gaan worden. 

Mede omdat mijn zoon pas vanaf volgend jaar 

naar school gaat en bijvoorbeeld zeker de fusie 

met de Rutgersschool 

gaat meemaken. 

 

  



 

Groepsindeling 2021-2022 

Groep 1/2  (tot de kerstvakantie) 

Ma en di: juf Tessa, | wo t/m vrij: juf Manon (als juf Manon met zwangerschapsverlof gaat, komt juf 

Gerdien terug en werkt zij tot de zomervakantie in deze kleutergroep). 

Groep 0/1 (vanaf de kerstvakantie) 

Ma en di: juf Tessa | do t/m vrij: juf Gerdien (voor de woensdag zoeken we nog een oplossing) 

Groep 3 (tot de kerstvakantie) 

Ma, wo en do: juf Marit |  di en vrij: juf Linda 

Groep 2/3 (vanaf de kerstvakantie) 

Ma, wo en do: juf Marit |  di en vrij: juf Linda 

Groep 4: 

Ma en di: Juf Tineke | wo: juf Renée of Tineke, | do en vrij: juf Anne 

Groep 5 (tot de meivakantie): 

Ma, di, wo (om de week): meester Janmarinus | Wo (om de week), do, vrij: meester Hugo 

 

Groep 5 (vanaf de meivakantie): 

Ma en  di: meester Janmarinus |  wo t/m vrij: juf Manon 

Groep 6: 

Ma t/m do: juf Bernadet | vrij: juf Sylvia.  Juf Ingeborg werkt 3 ochtenden als onderwijsassistente 

Groep 7:  

ma, di, do: Juf Renée | wo en vrij: juf Willemijn 

Groep 8:  

ma t/m vrij: juf Tirza 

 


