
 

 

 

 

Agenda 
29 maart 

Theoretisch verkeersexamen gr 7 

 

1 april 

Paasviering 

School tot 14.30 uur 

2 t/m 5 april 

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag (vrij) 

12 april 

Rapporten mee 

19 t/m 29 april 

Oudergesprekken 

22 april 

Voorlichtingsbijeenkomst fusie 

23 april 

Koningsspelen 

 

27 april 

Koningsdag (vrij) 

30 april 

Studiedag (vrij) begin meivakantie 

Pasen 

Klap in je handen van blijdschap.  

Dit is de dag die God ons geeft  

Dit is de dag van je leven.  

Dit is het feest dat Jezus leeft!  

Klop op de deur bij de mensen.  

Dit is de dag die God ons geeft  

Kom uit je donkere huizen 

Kom naar het feest dat Jezus leeft!  

Zing op de straten en pleinen.  

Dit is de dag die God ons geeft  

Zing van het licht en het leven.  

Zing van het feest dat Jezus leeft!  

 
 
 
 

 
 
Corona, verkoudheid, snotteren… 
Op dit moment zijn er veel leerlingen 
verkouden, hebben keelpijn of een 
snottebel. Wij blijven u vragen geen enkel 
risico te nemen en uw kind dan thuis te 
houden. Bij een negatieve test mag uw 
kind weer naar school indien hij/zij niet in 
contact geweest is met een positief getest 
persoon. Goed ‘uitzieken’ en geen risico 
nemen om leerlingen/leerkrachten te 
besmetten blijft het devies.  
Fijn dat u steeds weer met ons deelt 

wanneer uw kind getest is en wat de 

uitslag daarvan is. Graag blijven doen, 

want daarmee kunnen we proberen ‘erger’ 

te voorkomen. Voor kinderen die 

thuiswerken zullen door de collega’s 

pakketjes worden gemaakt, zodat er ook 

thuis gewerkt kan worden. Hetzij op 

papier, hetzij digitaal. 

 

Toetsen en rapporten  

We zijn druk bezig alle leerlingen weer 

helemaal in beeld te krijgen na de 

lockdown. We gebruiken hiervoor onze 

eigen observaties, onze eigen 

methodetoetsen, de Citotoetsen en ons 

gezond verstand. Maandag 12 april komt 

het rapport mee naar huis. Hierin kunt u 

de Cito uitslagen en andere rapportages 

rondom uw kind vinden. Wanneer er niet 

voldoende gegevens beschikbaar zijn om 

een reëel beeld te geven, zal dit aangeven 

worden op het rapport. Vervolgens kunt u 

voor de meivakantie met de leerkracht 

spreken over het rapport. U hoort later van 

ons hoe we dit gaan organiseren.  
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Tevredenheid 

Vorige week hebben we u lastig vallen met 

een tevredenheidspeiling. Nou ja, 

lastig…het is in uw eigen belang dat u de 

peiling invult, op die manier kunt u invloed 

uitoefenen op de richting van de 

Colignyschool. De peiling heeft u dus 

inmiddels ontvangen, waarin u is gevraagd 

in welke mate u tevreden bent over de 

Colignyschool. Met uw reacties kunnen we 

zaken waarover u niet of minder tevreden 

bent aanpakken. Heeft u de peiling nog 

niet ingevuld? Wilt u het dan alsnog even 

doen? Dank! Zijn er overigens zaken die u 

niet in de peiling kwijt kunt, maar wel met 

ons wilt delen, dan kunt u natuurlijk 

gewoon contact openen met Hergo of 

Janmarinus. 

Verkeersexamen 

Groep 7 gaat komende maandag het 

theoretisch verkeersexamen doen. Dit 

examen is digitaal. De kinderen weten 

daarom al heel snel de uitslag van het 

examen. De praktijkexamens voor groep 7 

en 8 staan later gepland. 25 t/m 27 mei is 

groep 8 aan de beurt. Van 31 mei t/m 2 

juni groep 7. 

 

Pasen 

Volgende week donderdag vieren we in de 

school met de kinderen het 

Opstandingsfeest. Ook dit zal anders dan 

andere jaren zijn. De kinderen vieren het 

Paasfeest in hun eigen klas.  

Tussen de middag willen we een extra 

uitgebreide lunch organiseren, maar 

helaas… we mogen geen zelf gemaakte 

hapjes e.d. door de ouderraad laten 

verzorgen of kinderen lekkere dingen voor 

elkaar mee laten nemen. De oplossing die 

we bedacht hebben, is dat u als ouders 

een extra feestelijke lunch meegeeft en 

dat wij voor de gezellige entourage 

zorgen. Dus geen gewone broodjes, maar 

iets speciaal in de trommeltjes voor uw 

eigen kind(eren).  

Fusie 

De voorbereidingen voor de voorgenomen 

fusie met de Rutgersschool verlopen 

volgens plan. U heeft inmiddels bericht 

ontvangen van dhr. Rindert Venema van 

Prohles, waarin hij de te volgen procedure 

uiteen heeft gezet. De datum van de in die 

brief genoemde ouderraadpleging / 

voorlichting voor u als ouders van de 

Colignyschool is 22 april om 20.00 uur. 

Vooralsnog is de plaats van samenkomen 

“Het Anker”.  

Koningsdag 

Op vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. 

Er wordt op dit moment nog druk 

gepuzzeld aan een programma. Zodra het 

programma bekend is zal de commissie u 

hierover inlichten. De schooldag zal 

gewoon om 8.30 uur beginnen en duurt tot 

14.30 uur.  

Studiedag 

Op 30 april heeft het team een studiedag. 

Deze dag hebben de kinderen dus vrij. 

Tijdens de studiedag zullen de formatie 

van volgend schooljaar, de evaluatie van 

de M-toetsen van Cito en de evaluatie van 

de pilot van Snappet in de groepen 5 en 8 

op het programma staan. 

 

Digitalisering 

Vorige week is er een nieuwe lading 

Chromebooks binnen gekomen. We 

hebben nu zoveel apparaten dat een groot 

deel van de kinderen tegelijkertijd op een 

Chromebook kan werken. Gelukkig zijn de 

wifi-problemen, die ons in de lockdown 

periode partten speelden, opgelost. Dus 

niets staat ons in de weg om de digitale 



 

snelweg veelvuldig te gebruiken. Door het 

verplichte thuiswerken merken we dat de 

kinderen veel digitaal vaardiger zijn 

geworden. Naast alle verdelende dingen 

rondom corona hebben we dan toch ook 

nog iets positiefs gevonden 😊.  

 

Nieuwe speeltoestellen 

Eindelijk was het dan zover, de nieuwe 

speeltoestellen zijn geplaatst. Nu staan er 

op zowel het kleine als grote plein mooie, 

kleurrijke en uitdagende toestellen. De 

kinderen zijn er blij mee! Het is een genot 

om te zien hoe de kinderen er op aan het 

spelen zijn. Het schoolplein is na schooltijd 

in tijden niet zo druk bevolkt geweest. 

Zolang er leerkrachten op school 

aanwezig zijn, is het grote plein open en 

kunnen de kinderen naar hartenlust 

spelen. Uiteraard is er dan geen toezicht.  

 

Verkiezingen 

Vorige week is er door de groepen 5, 6, 7 

en 8 gestemd. De winnaars zijn 

GroenLinks en de Partij voor de Dieren. 

Op de tweede plek de VVD. Op plaats 3 

het CDA, op de voet gevolgd door de 

ChristenUnie en de PVV. De uitslag laat 

een heel ander beeld zien dan die van de 

Tweede Kamer, dat mag duidelijk zijn. 

Voor de schoolverkiezingen zijn in de 

groepen 5 t/m 8 lessen Blink - verzorgd 

rondom de verkiezingen en democratie. In 

groep 8 zijn eigen 

verkiezingsprogramma’s geschreven, 

posters gemaakt en heuse debatten 

gehouden door de partijen in onze 

‘Achtste’ Kamer. 

 

Nieuwe school logopediste 

Binnenkort zal de nieuwe 

schoollogopediste op school komen om 

kennis te maken. Haar naam is Maria 

Kuijt. 

Verbouwing 

Daar kunnen we kort over zijn. Die is 

afgerond! We hopen u het resultaat zo 

snel mogelijk te kunnen laten zien in een 

Open Dag… Een ding is zeker: Iedere dag 

komt die dag een dagje dichterbij. 

 

Sarah uit groep 7 heeft voor 

de Colignyschool meegedaan 

aan de Katwijkse 

voorleeswedstrijd. Ze is niet 

als eerste geëindigd, maar 

heeft wel een topprestatie 

geleverd. Complimenten!   


