
 

 

 

 

 

Agenda 

12 april 

Koningsspelen  

Continurooster tot 13.30 uur 

17 april 

Adoptie monument “De Engelandvaarders” 

18 april 

Paasfeestviering 

Continurooster tot 13.30 uur 

19 april 

Goede Vrijdag (vrij) 

6 mei 

Eerste schooldag na meivakantie 

Luizencontrole 

7 t/m 9 mei 

Route 8 eindtoets groep 8 

Projectweek 

We kijken terug op een geslaagde weken. 

Tijdens de opening kwam er een 

wereldreiziger op bezoek die samen met de 

kinderen naar 8 verschillende landen reisde. 

Daarna kreeg iedere groep te horen welk land 

ze mochten onderzoeken. Dit werd door elke 

klas met veel enthousiasme ontvangen! De 

kinderen (en leerkrachten) konden niet 

wachten aan de slag te gaan met het land.   

  

 

 

 

 

 

Nu nog, als klapper op de vuurpijl: de 

afsluiting. Op vrijdagmiddag presenteert 

iedere groep op zijn eigen manier het land dat 

ze hebben onderzocht. Daarna zullen de 

kinderen de klassen klaar gaan maken voor 

het ‘Landenmuseum’.  Na schooltijd bent u 

van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen 

in Het Landenmuseum van de Coligny! De 

deuren zijn geopend van 15:30 uur tot 16:45 

uur en de toegang is gratis! Iedereen is 

welkom om het museum te bezoeken. 

Hopelijk zien wij u dan!   

Verkeersexamen 

Op dinsdagochtend 2 april wordt het praktisch 

verkeersexamen voor de leerlingen van groep 

7 gehouden. Aan de ouders van leerlingen uit 

groep 7 wordt gevraagd de route 2 maal met 

hun kind te fietsen. Twee dagen later is het 

theorie-examen. Alle examenkandidaten 

wensen we heel veel succes!  

 

Koningsspelen, continurooster tot 13.30 uur 

12 april worden de Koningsspelen 

georganiseerd. De groepen 1 t/m 5 vieren 

deze dag op school. De groepen 6 t/m 8 zullen 

naar het sportcomplex “De Krom” gaan, daar 

worden de Katwijkse koningsspelen 

georganiseerd door Come4Sport. Over het 

koningsdagprogramma van de groepen 1 t/m 

5 wordt u nog nader geïnformeerd.   

 

brief 
2018-2019 nr. 8

 



 

Eindtoets groep 8, 7, 8 en 9 mei 

ROUTE 8 is een digitale adaptieve eindtoets 

voor groep 8. ROUTE 8 toetst de verplichte 

domeinen taal en rekenen. Daarnaast zijn de 

begrippenlijst en luistervaardigheid aan het 

onderdeel taal toegevoegd. ROUTE 8 wordt 

via internet afgenomen op een computer. De 

afname van de toets neemt twee à drie uur in 

beslag. De uitslag van de toets wordt gebruikt 

om te zien of het advies van de school 

betreffenden de schoolkeuze naar het VO 

eventueel bijgesteld moet worden. 

 

Pasen en continurooster tot 13.30 uur 

De donderdag voor Pasen vieren we op school 

het Paasfeest met de kinderen van alle 

groepen. Mooi dat we ieder jaar opnieuw dit 

Opstandingsfeest mogen vieren. Ook dit jaar 

willen we dat met een gezamenlijke viering 

met alle groepen doen in de zaal van ‘Het 

Anker’. De ouderraad verzorgt na de viering 

een Paaslunch op school. De kinderen moeten 

deze dag een bordje, bestek en een beker 

(voorzien van naam) mee naar school nemen.  

Monument adopteren 

Op woensdag 17 april komt loco-

burgemeester Rien Nagtegaal bij ons op 

school in groep 7. Hij komt ons iets vertellen 

over het monument van de Engelandvaarders 

dat wij gaan adopteren. Zij zullen zich het 

komende jaar over het monument ontfermen.  

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, 

zal één leerling een voordracht doen in de 

Dorpskerk. Aansluitend hierop zullen enkele 

leerlingen uit groep 7 en 8 de krans leggen.  

 

Meivakantie 

Direct aansluitend aan het Paasfeest is de 

meivakantie. Deze duurt 2 weken. Op 

maandag 6 mei zijn alle kinderen weer 

welkom op school en starten we de 11 weken 

tot de zomervakantie. 

Schoolreisje en schoolkamp 

21 juni gaan alle groepen op schoolreisje. De 

groepen 1 en 2 gaan naar “Monkey Town” in 

Warmond De kinderen van groep 3 en 4 gaan 

naar Plaswijckpark bij Rotterdam, de groepen 

5 t/m 7 gaan naar het Archeon bij Alphen. Het 

is best lastig om een leuk schoolreisje te 

organiseren waarbij de kosten een beetje 

binnen de perken blijven. Om de kosten laag 

te houden, zal de ouderraad per leerling iets 

bijdragen en aan begeleiders van de groepen 

3 t/m 7 een vergoeding gevraagd worden van 

€ 10,00. 

Let op: De kosten van het schoolreisje zijn 

verschillend.  

Voor de groepen 1 en 2 zijn de kosten € 17,50.   

Voor groep 3 en 4: € 24,00  

Voor de groepen 5 t/m 7: € 26,00  

U kunt het geld voor 29 mei overmaken op 

rekeningnummer NL15 RABO 0391 8616 46,  

Colignyschool, t.a.v. schoolreisje, naam en 

groep van uw kind. Mocht dit om persoonlijke 

redenen niet gaan, neem dan even contact op 

met de directie. Een weekje eerder gaat groep 

8 op schoolkamp naar Heino. De kosten van 

het schoolkamp bedragen: € 115,00. Ook dit 

bedrag kan voor 29 mei overgemaakt worden 

op het bovenstaande rekeningnummer. 

 



 

Avondvierdaagse 

Bewegen is gezond, samen bewegen is ook 

nog eens leuk. De ouderraad organiseert ook 

dit jaar weer,  dat kinderen van de school op 

20 t/m 24 mei samen mee kunnen lopen met 

de Avondvierdaagse. U kunt uw kinderen 

aanmelden via de groepsapp van uw kind. De 

ouderraad verzorgt op de loopavonden voor 

de catering onderweg! 

 

Gevonden voorwerpen 

In de hal bij de hoofdingang hangen 

verschillende gevonden kledingstukken. Wilt u 

kijken of er iets van uw kinderen bij zit? 

Volgende week zullen de kledingstukken 

opgeruimd worden. 

Stakingsdag 

Wat was het goed dat er zoveel ouders gehoor 

hebben gegeven aan onze oproep om een 

deel van de lessen te verzorgen en zo de 

leerkrachten te ontlasten. De school bruiste 

en leefde, nog meer dan anders. De kinderen 

en de teamleden hebben genoten. Alle 

(groot)ouders die een steentje hebben 

bijgedragen aan deze dag willen we 

ontzettend bedanken. Het is zeker voor 

herhaling vatbaar, ook als er geen landelijke 

staking is. Dus was u niet in de gelegenheid 

niet getreurd!  

De Colignyschool, dat zijn we samen…. 

Vandaag was daar weer een mooi bewijs van. 

 

Toekomst Colignyschool 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u 

geïnformeerd over de terugloop van het 

leerlingaantal en u gevraagd voor ideeën om 

de Colignyschool goed op de kaart te zetten. 

Op de oproep om met ons mee  te denken, 

zijn verschillende reacties binnen gekomen. 

Deze worden meegenomen in plan van 

aanpak waar nu door o.a. de MR en directie 

aan wordt gewerkt. Suggesties blijven 

welkom. U bent de beste adviseur en 

ambassadeur die een school zich kan wensen 

. 

Gezond eten overblijf 
KOK kinderopvang verzorgt de tussenschoolse 
opvang (TSO) op de school van uw 
zoon/dochter.  
Graag willen wij u attenderen om uw 
kind(eren) gezonde voeding mee te geven 
naar de TSO. Het komt geregeld voor dat 
kinderen koeken of snoep bij zich hebben. We 
proberen toch te letten op goede voeding en 
te voorkomen dat kinderen liever de koek en 
snoep opeten dan de boterham.  
 
Afscheid 
Juf Marit is weer terug van 
haar zwangerschapsverlof en 
dat betekent dat de kinderen 
van groep 5 afscheid hebben 
moeten nemen van meester 
Hugo. Hij laat weten dat hij het 
erg naar zijn zin heeft gehad en 
dat hij zijn klasje heel erg mist. 



 

Hij doet iedereen de hartelijke groeten. 
Samenwerken 
Op de Colignyschool vinden we samenwerken 
heel belangrijk. Daarom wordt er in de 
bovenbouw groepen veel klassendoorbrekend 
gewerkt, worden er coöperatieve werkvormen 
ingezet om lesstof te oefenen en zijn er 
kinderen uit de bovenbouw als tutor 
verbonden aan kinderen uit de groepen 3 en 
4. Bij het oefenen van de cijfers en het 
cijferbeeld hebben de kinderen van groep 1 
hulp gehad van kinderen uit groep 7.  
 
 

 

Naar de boerderij  
De groepen 1 t/m 4 zijn naar boerderij van 
Leeuwen geweest in Valkenburg. De kinderen 
hebben gekeken in de stallen, bij de koeien, 
kalfjes, de schapen en de lammetjes. Het was 
een feestje! Ook de kinderen van groep 8 
hebben een uitstapje gemaakt naar een 
boerderij.  
 

  
 

 

Vakantierooster 2019-2020 ! 

Hierbij het vakantierooster voor volgend schooljaar. Doordat de zomervakantie laat valt, is er voor 

alle Prohles-scholen een korte Pinkstervakantie, die van maandag 1 juni t/m woensdag 3 juni 2020 

loopt. De meivakantie is korter dan voorgaande jaren, namelijk van 27 april t/m dinsdag 5 mei 2020. 

De middagen voor de Kerst- en zomervakantie zijn vrij. 

Herfstvakantie  21/10/2019  25/10/2019  

Kerstvakantie  23/12/2019  3/1/2020  

Voorjaarsvakantie  24/2/2020  28/2/2020  

Pasen 10/4/2020  13/4/2020  

Meivakantie  27/4/2020  5/5/2020  

Hemelvaart  21/5/2020  22/5/2020  

Pinkstervakantie  1/6/2020  3/6/2020  

Zomervakantie  20/7/2020  28/8/2020 

 

  



 

 



 

 


