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Agenda 

5 juli 

rapporten mee 

museumbezoek groep 5 

9 juli 

facultatieve ouderavond 

11 juli 

museumbezoek groep 6 

12 juli 

Eindfeest 

15 juli 

Schoonmaakavond 

16 juli 

Afscheidsmusical groep 8 

17 juli 

Laatste schooldag groep 8 

 

19 juli 

Laatste schooldag. 12.00 uur vrij 

Wenmiddag 

Maandag 1 juli wordt voor de groepen 1 en 2 

de wenmiddag georganiseerd. De kinderen 

gaan een kijkje nemen in de groep  van 

volgend jaar. Groep 3 gaat deze middag een 

uurtje spelen in groep 1. 

Facultatieve 10-minuten gesprekken 

Aan het einde van volgende week worden de 

rapporten meegegeven. Wanneer de 

leerkrachten van uw kind het nodig achten, 

krijgt u via Parro een uitnodiging  voor het 10-

minuten gesprek. Mocht u geen uitnodiging 

krijgen, maar wel een gesprek met de 

leerkrachten wensen, kunt u dit via Parro aan 

de leerkrachten doorgeven. 

 

Museumbezoek 

Op vrijdag 5 juli en donderdag 11 juli brengen 

de groepen 5 en 6 een bezoek aan 

rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Zij zullen 

daar het onderwijsprogramma ‘peperduur’ 

volgen. Vroeger was peper zo kostbaar dat je 

met peperkorrels kon betalen. Diederick de 

Wilde, een schipper van de VOC, reisde naar 

Indonesië om peperbalen in te kopen. De 

leerlingen helpen Diederick tijdens zijn 

ontdekkingstocht bij het navigeren op zee, ze 

ontdekken onbekende voorwerpen zoals 

schelpen en helpen hem ook berekenen hoe 

hij zijn schip het beste kan beladen zodat hij 

zoveel mogelijk kan meenemen en het schip 

niet zinkt. Het worden vast hele leuke, 

leerzame ochtenden! We hebben er zin in! 

 

Eindfeest  
Dit jaar organiseren we een ‘kleedjesmarkt’ 
waar leerlingen hun spulletjes mogen 
verkopen. De opbrengst mogen zij zelf 
houden. Naast spulletjes verkopen mogen de 
leerlingen ook muziek maken, nagels lakken, 
schminken, iets bakken en dat verkopen. De 
leerlingen die dit niet willen kunnen natuurlijk 
de markt bezoeken. Er zullen ook spelletjes 
zijn op het kleuterplein. Daarnaast is er een 
‘open podium’, georganiseerd door groep 7. 
Hier kunnen leerlingen playbacken, muziek 
maken, zingen, goochelen enz. Tot 8 juli 
kunnen de leerlingen zich opgeven bij juf 
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Tirza. De kleedjesmarkt is geopend van 15.00-
17.00 uur. Iedereen is van harte welkom op de 
kleedjesmarkt. Dus nodig gerust alle opa’s en 
oma’s, ooms en tantes, buren enz. uit.  Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd! 

 

Schoonmaakavond 
Deze is dit jaar gepland op 15 juli. U krijgt via 
de Parro-app een uitnodiging om te komen 
helpen. De lokalen en de materialen zijn weer 
optimaal gebruikt dit jaar. Een gezellige 
poetsbeurt is dan geen overbodige luxe. 
Mogen we op u rekenen? 

Afscheidsmusical 

Groep 8 is druk bezig met het oefenen van de 

musical. De groepen 4 t/m 7 zullen 

dinsdagmiddag 16 juli naar de uitvoering gaan 

kijken in de aula van het Rijnmondcollege. U 

wordt nog geïnformeerd over het brengen en 

halen naar en van die locatie.  ’s Avonds zijn 

de ouders van groep 8 aan de beurt om te 

komen kijken. Hiervoor ontvangen zijn nog 

een aparte uitnodiging. 

Aanmelden nieuwe leerlingen (herhaling) 

Bij de controle van de aanmeldingen van 

nieuwe leerlingen blijkt dat we niet van alle 

kinderen op school de jongere broertjes of 

zusjes als toekomstig leerling in ons systeem 

hebben staan. Wellicht zijn er, door de 

directiewisseling die heeft plaatsgevonden, 

enkele aanmeldingen uit beeld geraakt. Mocht 

u er vanuit gaan dat uw kind is opgegeven, 

verzoeken wij u dit voor de zekerheid even te 

controleren door een mail te sturen naar 

directie.colignyschool@prohles.nl. Mocht uw 

kind reeds ingeschreven staan, zullen we dit 

terugkoppelen. Als de inschrijving niet in ons 

systeem staat, krijgt u opnieuw een 

inschrijfformulier. Mocht u uw kind nog niet 

hebben aangemeld verzoeken wij dit spoedig 

te doen. 

Peuterspeelzaal 

Onlangs hebben we gesproken met KOK-

kinderopvang. Zij zoeken een nieuwe locatie 

voor Peuterspeelzaal “Het Zonnehoekje”. 

Deze peuterspeelzaal is nu gevestigd in 

Overduin. We zijn in een vergevorderd 

stadium om de peuterspeelzaal onderdak te 

bieden in de Colignyschool. De ruimte die we 

hiervoor op het oog hebben is de 

personeelskamer en het ICT-lokaal. De kans is 

heel groot dat de peuterspeelzaal vanaf de 

herfstvakantie haar intrek neemt. Uiteraard 

zijn daar de nodige aanpassingen in de ruimte 

voor nodig.  

 

Luizenouders 

Voor volgend jaar zijn we weer op zoek naar 

een aantal ouders die de luizengroep willen 

versterken.  Op de maandagen na een 

vakantie worden alle kinderen altijd 

gecontroleerd. We zouden het fijn vinden als 

we voor volgend schooljaar per groep weer 

een of twee ouders bereid kunnen vinden dit 

te doen. U kunt zich aanmelden bij 

Janmarinus, via janmarinus.vooijs@prohles.nl. 

Open school 

We vinden het erg belangrijk om een open 

school te zijn. Daarom hebben we er vorig jaar 

voor gekozen om u als ouders uit te nodigen 

om binnen in de school uw kinderen op te 

wachten als de school uit gaat. Na een 

evaluatie binnen het team en de MR en gezien 

de uitslag van de door u als ouders ingevulde 

enquête, hebben we besloten dit besluit deels 

terug te draaien. De drukte in de school aan 
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het einde van de morgen en middag zorgt 

voor onrust en soms ook voor 

onoverzichtelijke en rommelige situaties. Na 

de zomervakantie kunt u uw kinderen 

opwachten op een van de beide pleinen. Bij 

slechte weersomstandigheden kunt u 

uiteraard wel binnen wachten. 

Nieuwe aula 

Een architect heeft opdracht gekregen om de 

huidige aula op een nieuwe manier in te 

delen. De tekeningen worden nu besproken in 

het team en de MR. De aula willen we 

omvormen tot een speel-leerplein, waar 

kinderen kunnen werken, lezen, presenteren, 

opvoeren en overleggen. De bedoeling is dat 

de aanpassingen in de loop van volgend jaar 

gerealiseerd gaan worden. 

 

Privacy instellingen 

Nog niet alle ouders hebben de privacy-

instellingen voor hun kinderen ingevuld of 

aangepast in de Parro-app. Het is voor de 

school belangrijk dat alle ouders deze 

instellingen controleren en/of aanpassen. Zie 

bijlage bij de mail die u heeft ontvangen. 

Nieuwe website 

In de afgelopen periode is er achter de 

schermen hard gewerkt aan een nieuwe 

website. Deze is nu nagenoeg voldoende 

gevuld om binnenkort ‘live’ te gaan. U kunt de 

nieuwe website nu al bekijken door naar de 

huidige website te gaan en daar op de preview 

te klikken. In de loop van de tijd zal er nog 

e.e.a worden toegevoegd aan de site. 

Suggesties zijn welkom bij Janmarinus.  

 

 

Voetbalkooi 

Onze buren ondervinden schade aan hun 

pand, nu er door kinderen ook buiten de 

voetbalkooi wordt gevoetbald. Deuren 

worden als doel gebruikt en dat is niet 

wenselijk. We hebben dit in de groepen 

besproken. Wilt u dit ook doen? Dank! 

Inloopochtenden 2019 

Volgend schooljaar willen we inloopochtenden 

organiseren voor de groepen 1 t/m 8. U krijgt 

dan de gelegenheid om bij uw kinderen in de 

klas een les bij te wonen. De data voor deze 

inloopochtenden zullen in de agenda worden 

opgenomen. 

Vanuit de ouderraad 

Op het kleine plein staat een kledingcontainer. 

Voor de zomervakantie wordt deze nog een 

keer geleegd. Mocht u de kledingkasten nog 

eens opruimen…. De opbrengst van de 

verzamelde kleding gaat naar de kas van de 

ouderraad. Daaruit worden de extraatjes voor 

de kinderen betaald. 
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Alvast voor volgend jaar 

Op donderdag 5 september is er een 

studiedag voor de leerkrachten van groep 1 en 

2. De kinderen van deze groepen zijn die dag 

vrij. De volledige agenda voor 2019-2020 is 

inmiddels te raadplegen op onze site. 

Vanuit de overblijf 

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, ook op invalbasis. U 

begeleidt de kinderen tijdens het eten, 

organiseert leuke activiteiten en onderhoudt 

contact met de school. U ontvangt een 

passende vergoeding van €10.00 of  €12.50 

per keer afhankelijk van de duur van de TSO. 

De overblijf op onze school is in handen van 

KOK kinderopvang. Wilt u meer informatie of 

wilt u zich aanmelden? Stuur een mailtje naar 

hrm@kokkinderopvang.nl  

 

 

Eerste impressie van de nieuwe aula 
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