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Agenda
29 maart
Verkeersexamen groep 7
29 maart
webinair You Academy
14 april
Paasfeestviering
15 april – 18 april
Vrij
19 t/m 21 april
Cito-eindtoets
22 april
Koningsspelen
school tot 12.00 uur
25 april – 6 mei
meivakantie

Audit
In de vorige nieuwsbrief meldde we u dat de
school een interne audit zou ondergaan. De
school is onderzocht op de volgende 3
onderdelen: Zicht op ontwikkeling en
begeleiding, Pedagogisch-Didactisch handelen
en Sturen, kwaliteitszorg en ambitie.
De eerste twee onderdelen zouden worden
beoordeeld met een kleurcode, de laatste met
concrete feedback. We zagen de audit met
vertrouwen tegemoet en dat vertrouwen is
niet beschaamd. Op de eerste twee
onderdelen scoren we groen
(voldoende/goed) en bij het laatste onderdeel
kwam zeer bruikbare feedback naar voren
welke we in het schoolplan van 2022-2023
zullen verwerken. Ondanks de roerige tijd
waarin de Colignyschool verkeert, is de
kwaliteit dik in orde.

12 mei
Geen studiedag
Fusie
De maandag na de vakantie hebben de beide
teams zich gebogen over een gezamenlijke
visie op het onderwijs in de wijk De Noord.
Natuurlijk is er nog geen kant en klare visie
uitgerold, wel de conclusie dat de beide teams
over veel dingen best gelijk denken. Dat maakt
een fusie toch wel gemakkelijker, dan
wanneer de visies totaal verschillend zouden
zijn. Kom dan maar eens in het midden uit,
zonder dat er een kleurloos compromis over
blijft. De bevindingen van de ouders, het team
en de leerlingen worden op dit moment naast
elkaar gezet en zullen daarna door het
kernteam worden besproken en voorgelegd
aan het team en de MR. We hebben geen
haast, maar door zo met elkaar in gesprek te
zijn, groeit wel het verlangen om elkaar steeds
verder op te zoeken en samen op te trekken.

Wisselingen
Door de afwezigheid van juf Tirza en juf Renée
staan we voor een grote uitdaging. Het
landelijke leraren tekort helpt dan ook niet
mee. Gelukkig kunnen we melden dat er licht
zichtbaar is aan het einde van de tunnel.
Vanaf 1 april zal Corine de Mooij voor drie
dagen op de Colignyschool komen werken en
er is zicht op nog meer versterking. Wie dan
voor welke groep gaat, wordt nog een
puzzeltje, maar daar komen we wel uit. Dank
voor al uw blijken van begrip!

Pasen
We zijn aangekomen in de 40-dagentijd. De
Bijbelverhalen die op school verteld worden,
komen uit het evangelie van Markus. Jezus
trekt rond door Israël, vertelt over het
Koninkrijk van God en doet wondertekenen
die vooruitwijzen naar dat komende Koninkrijk
van vrede en gerechtigheid. Als we de
nieuwsberichten volgen, dan lijkt er van dat
Koninkrijk van vrede en gerechtigheid nog
maar weinig terecht gekomen te zijn… Maar,
wanneer je bijv. het enthousiasme van de
kinderen ziet waarmee ze aan de slag gaan
voor de vluchtelingen uit Oekraïne en voor de
actie wandelen voor water, dan zie je de
contouren van dat Koninkrijk toch opdoemen
uit de mist van verwarring en ontgoocheling.
Licht dat duisternis overwint, leven dat
waardevol is om voor aan de slag te gaan. Dat
is opstandingskracht!

Cito-eindtoets
Groep 8 heeft 19 t/m 21 april hun Citoeindtoets. We hopen dat de kinderen laten
zien wat ze in huis hebben en het schooladvies
door de uitslag wordt bevestigd. Dames en
heren van groep 8…. Zet jullie beste beentje
voor!
Koningsspelen
Op 22 april worden de koningsspelen
georganiseerd. We beginnen deze dag met
een Koningsdagontbijt in de klassen. De
kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar de krom
om daar deel te nemen aan de spelen voor
alle kinderen van de Katwijkse groepen 6 t/m
8. Ouders die willen begeleiden zullen
binnenkort ‘geronseld’ gaan worden.
Uiteraard kunt u ook even komen kijken op
het complex.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 5 zal er op
school een programma worden samengesteld.
Hierbij zal de ouderraad (wederom) haar
beste beentje voor gaan zetten! De groepen 1
t/m 5 zijn om 12.00 uur uit. De groepen 6 t/m
8 iets later. Omdat het programma op de
Krom iets later afgelopen is dan verwacht. U
bent daarover via de mail al geïnformeerd.

You Academy
Op 29 maart is er om 20.00 uur een Webinar
voor ouders en alle andere belangstellenden.
In deze webinar wordt het You Acedemy
concept uitgelegd, en kunt u (digitaal) kennis
maken met de coaches en kunnen er vragen
gesteld worden. Het You Academy-team
hoopt zo een mogelijkheid te kunnen bieden
om nader kennis te maken met de You
Academy. Bent u geïnteresseerd? Dan kan je
je aanmelden via info@youacademy.nl
Even voorstellen
Mijn naam is Corine de Mooij, ik ben 33 jaar
en woon samen met mijn man en onze
kinderen (Sam van 13, Julie van 9, Fabiënne
van 7 en Luc van 6) in Valkenburg.

Na het afronden van de PABO ben ik in 2011
begonnen met lesgeven op De Duinroos locatie
Zanderij en ik heb dit gedurende de afgelopen
jaren met veel plezier gedaan. Door de jaren

heen heb ik voornamelijk ervaring opgedaan in
de bovenbouw. Het afgelopen jaar heb ik een
overstap gemaakt naar het voortgezet
onderwijs. Ik ben erachter gekomen dat het
werken met basisschoolleerlingen mij meer
voldoening geeft en heb daarom besloten
terug te keren naar stichting Prohles.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te
wandelen, te winkelen en te genieten van en
met mijn gezin. Mijn weekenden zijn vooral
gevuld met het aanmoedigen van mijn
kinderen op de hockey en bij de voetbal.
Daarnaast ben ik leiding van de
kindernevendienst van De Goede Herder kerk
in Valkenburg.
Ik kijk er naar uit om per 1 april te starten in
groep 7 op de Colignyschool . Ik ga er samen
met de kinderen een fijne tijd van maken!

L: “Ik vind het leuk om te nagellakken en mij te
verkleden als prinses.”

Het thema vanaf begin dit jaar is: Regenboog
Rollercoaster. Wij zijn hier met elkaar mee aan
de slag gegaan en hebben verschillende
activiteiten aangeboden zoals: een regenboog
slinger knutselen, regenboog cakejes bakken,
kleurige sieraden maken en een achtbaan park
van Kapla bouwen. Na de voorjaarsvakantie
zijn we gestart met een nieuw thema,
namelijk: Missie 850. “Doordenken als een
detective en speuren als een spion”.
BSO De Zonnewijzer is gevestigd in de
Colignyschool en inmiddels al bijna een jaar
geopend. Bij BSO De Zonnewijzer worden de
kinderen van de Rutgers- en Colignyschool
opgevangen.

Studiedag vervallen
De studiedag die gepland stond op 12 mei
hebben we laten vervallen. In de afgelopen
periode hebben de kinderen al vele dagen
vrijaf gekregen, dat we er nu voor kiezen om
deze dag gewoon onderwijs te geven.
BSO De Zonnewijzer
Hoe ziet een BSO middag eruit bij BSO De
Zonnewijzer. Een BSO middag kan heel divers
zijn, vrij spel binnen/ buiten, een activiteit die
aangeboden wordt door de medewerkers of
door de kinderen zelf.
Hieronder leest u reacties van de kinderen die
gebruik maken van de BSO:
I; “Ik vind het leuk om sieraden te maken. Op
de BSO speel ik ook graag met een klasgenoot.
We spelen graag in de gymzaal, waar we
allemaal spellen doen.”
D: “Het is leuk om buiten te spelen en in de
gymzaal. Ik bouw graag op de BSO met de
Kapla. We spelen ook graag verstoppertje.”

Wijkteam
Vanaf maart 2022 zal aan elke school een
contactpersoon vanuit het wijkteam
verbonden worden. Sandra pronk is dat voor
de Colignyschool. Hieronder vertelt zij wat
haar werkzaamheden inhouden en wanneer u
haar kunt spreken in de school:
Ik zal vanuit het wijkteam de contactpersoon
zijn, en op de school aanwezig zijn. Ik kan een
sparringpartner zijn voor de zorgvragen vanuit

leerkrachten/ docenten en
internbegeleiders/coördinatoren, maar kan
ook zelf kortdurende begeleiding bieden en de
doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp
regelen. Ik ben werkzaam op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. Tevens ben ik
bereikbaar via de telefoon en via de email.

Sandra Pronk
Jeugdhulpverlener onderwijs
0622173506
s.pronk@katwijk.nl

Op volgende data zal ik aanwezig zijn op de
Colignyschool:
Vrijdag 1 april vanaf 8:30
Vrijdag 20 mei vanaf 8:30
Vrijdag 10 juni vanaf 8:30
Vrijdag 24 juni vanaf 8:30
Vrijdag 8 juli vanaf 8:30
Schroom niet en loop binnen met uw vragen!

Afgelopen dinsdag was bij
groep 3 de kijkles voor ouders.
De ouders en de kinderen
hebben genoten. Misschien wel
voor herhaling vatbaar bij de
andere groepen?

