
 

 

 

 

 

Agenda 

 

3 juni 

Muurschildering  

 

4 juni 

Speelgoeddag groep 1/2 

Gastles Halt groep 7 en 8 

10 juni 

Groep 7 naar KRB 

11 juni  

Groep 7 en 8 naar voorstelling 

23 t/m 25 juni 

Schoolkamp groep 8 

 

Fusie Rutgersschool en Colignyschool 

De fusie begint op papier vorm te krijgen. 

Tijdens de informatieavond heeft u hierover 

meer kunnen horen. Komend jaar zal er voor 

de beide scholen nog niet zoveel gaan 

veranderen. Daar waar de samenwerking 

echter gezocht kan worden zullen we dat 

doen, zodat de twee scholen langzaam naar 

elkaar toe kunnen groeien. We hebben er 

vertrouwen in dat we gezamenlijk een mooie 

toekomst tegemoet gaan. Binnenkort zullen 

de beide teams een bezoek gaan brengen aan 

elkaars schoolgebouwen. Door de stuurgroep 

die de fusie heeft voorbereid is een Fusie 

Effect Rapportage gemaakt. In dit document 

wordt omschreven waarom er gekozen is voor 

een fusie tussen de beide scholen en welke 

afspraken er zijn gemaakt om de fusie te laten 

slagen. Deze FER moet zowel door de MR van 

de Rutgersschool als die van de Colignyschool 

goedgekeurd worden. Dit is op de laatste 

vergadering van beide 

medezeggenschapsraden gebeurd, waardoor 

de fusie per 1 augustus een feit is. 

Methodes 

Op dit moment worden er in de verschillende 

groepen enkele Engelse lesmethodes 

uitgeprobeerd. Voor de zomervakantie willen 

we een keus maken, zodat we na de vakantie 

kunnen starten. 

Ook voor technisch lezen zijn we aan het 

onderzoeken op welke methode we gaan 

overstappen. Op dit moment worden de 

technisch lezen en begrijpend lezen vaak 

gezien als twee aparte vakken. Toch is 

begrijpend lezen meer een vaardigheid dan 

een apart vak. Alleen in Nederland hebben we 

dit als ‘vak’ op het rooster staan. We 

onderzoeken nu of we de vaardigheid 

“begrijpend lezen” kunnen onderbrengen in 

het vak technisch lezen en welke methode het 

beste bij die wens bij aansluit. 

Geboorte 

Juf Gerdien is afgelopen dinsdag bevallen van 

een gezonde zoon. Hij heet Ezra Samuel en is 

het broertje van Seth uit groep 1/2 en Noah. 

Juf Gerdien schreef ons in een 

appje:  “Vanmorgen rond 10.00 

zijn wij de trotste ouders 

geworden van Ezra Samuel. Ezra 

doet het vanaf het begin 

geweldig! Wij zijn enorm 

dankbaar en blij met dit mooie 

wonder     ”. We wensen David 

en Gerdien een hele fijne tijd toe 

en Gods zegen bij de zorg en 

opvoeding van hun derde zoon 

 

Formatie komend schooljaar 

Op dit moment wordt er hard gepuzzeld aan 

de formatie voor komend schooljaar. Het 

aantal leerlingen is helaas lager dan vorig jaar, 

waardoor er eigenlijk flink in het 
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personeelsbestand gesneden zou moeten 

worden. Vanuit Prohles is echter aangegeven 

dat we het komende jaar mogen blijven 

werken met het aantal collega’s dat nu ook 

werkzaam is op de school. Dit betekent dat we 

juf Lida, die per 1 augustus met vervroegd 

pensioen gaat, mogen vervangen. De formatie 

is een hele puzzel, omdat de leerlingen niet 

gelijkmatig over de verschillende groepen zijn 

verdeeld en een combinatieklas 1/2 zou 

uitgroeien tot een te grote groep. We zullen 

net als alle Prohles-scholen na 2 juli de 

formatie bekend maken.  

Afscheid juf Lida 

Na meer dan 40 jaar zal juf Lida het onderwijs 

en de Colignyschool gaan verlaten om te gaan 

genieten van haar wel verdiende pensioen. Juf 

Lida is begonnen op de kleuterschool “De 

Klaproos” aan de Burgerdijkstraat en 

vervolgens via de oude school op de Sluisweg 

op de Meerburgkade 

terecht gekomen. 

Uiteraard zullen we hier, 

passend bij wat Lida wil, 

aandacht aan schenken. U 

hoort hier vanzelf meer 

over. 

Schoolreisje  

Na de zomervakantie hopen we dat we weer 

op schoolreisje kunnen. We gaan er voor het 

gemak maar even van uit dat de 

coronamaatregelen zover zijn afgeschaald, dat 

dit weer mogelijk is. Waar het reisje naartoe 

gaat is nog niet bekend. De datum wel, dat 

wordt 24 september. 

Rapport 

Het laatste rapport voor de zomervakantie 

wordt een weekje later meegegeven dan in de 

schoolkalender aangegeven staat, namelijk op 

9 juli.  

Musical groep 8 

Net als vorig jaar zal er voor de musical 

uitgeweken moeten worden naar een 

alternatieve locatie. Corona heeft zo zijn 

nadelen, maar het heeft ook een voordeel en 

wel dat groep 8 de musical mag opvoeren in 

de Theaterhangaar op het voormalige 

vliegkamp Valkenburg. En wel op het 

hoofdpodium. Tja… dat kan niet iedere groep 

8 in Nederland zeggen. 

Muurschildering als afscheidscadeau 
Misschien is het u opgevallen, het muurtje van 

de directiekamer is helemaal blauw geverfd. 

Volgende week zullen de kinderen van  groep 

8 daar een mooie muisschildering maken 

onder begeleiding van Marleen Dijkdrent van 

‘In-kleur’. Wat een mooi afscheidscadeau! We 

zijn er (zonder het eindresultaat te hebben 

gezien) al heel erg blij mee.     

In de prijzen gevallen 
Groep 7 afgelopen periode gewerkt aan het 

project ‘Verhalen om nooit te vergeten’. De 

leerlingen hebben ontzettend hun best 

gedaan om een verhaal over de Tweede 

Wereldoorlog te vertellen door middel van 

Minecraft, Playmobile, stopmotion of een 

toneelstukje. Als dank voor de bijdragen 

krijgen alle leerlingen van de hele school het 

boek ‘De bevrijding volgens ooggetuigen’. 

Voor de kinderen van groep 7 en 8 maar ook 

voor de jongste leerlingen,  zodat zij dit later 

kunnen lezen. Dat ook ouders deze verhalen 

over oorlog en vrijheid nooit vergeten en 

blijven vertellen. Neem gerust een kijkje op de 

website  www.verhalenomnooittevergeten.nl 

 

Snappet 

In de groepen 5 en 8 is het afgelopen jaar 

gewerkt met Snappet. Snappet is een 

complete lesmethode voor het basisonderwijs 

met interactieve instructielessen gebaseerd 

op EDI, adaptieve lesstof, gecombineerd met 

een monitorfunctie dat helpt om alles uit 

https://www.marleenin-kleur.nl/


iedere leerling te halen. 

De ervaringen die dit jaar in de groepen 5 en 8 

zijn opgedaan met dit onlinepakket zijn zo 

positief dat we ervoor hebben gekozen om 

Snappet vanaf komend schooljaar in te gaan 

zetten voor alle leerlingen van de groepen      

5 t/m 8. In de eerste plaats zal dat voor 

rekenen zijn, maar leerkrachten zijn vrij om 

ook andere basisvakken via Snappet (als extra 

oefenstof) aan te bieden. 

De kinderen krijgen een 

eigen tablet, waarop ze 

de lesstof kunnen 

verwerken. Dit betekent 

dat ze na de instructie 

van de leerkracht aan 

het werk gaan met de 

oefenstof van de les en 

de antwoorden van 

berekeningen invoeren in Snappet. Het 

programma werkt adaptief. Dat houdt in dat 

de sommen die de kinderen krijgen 

aangeboden woorden aangepast aan het 

niveau van de leerling. Een ander voordeel van 

Snappet is dat de kinderen direct zien of een 

antwoord goed of fout is en het bij een fout 

antwoord nog eens kunnen proberen. 

Ondertussen kan de leerkracht via een eigen 

scherm alle resultaten van de kinderen ‘live’ 

volgen en dus direct feedback geven. Voor 

meer informatie over Snappet kunt u dit 

filmpje bekijken: Het filmpje is bedoeld voor 

leerkrachten, maar geeft de werking van 

Snappet zo duidelijk weer, dat u als ouders er 

ook vast wat aan heeft. Mocht u na het 

bekijken van het filmpje nog vragen hebben, 

mail dan gerust met Janmarinus.  

 

 

 

 

 

 

Vanuit de MR 

Deze week heeft de MR een brief gestuurd 

over een komende vacature voor een nieuw 

ouder-lid. Mocht u de brief gemist hebben, 

dan kunt u hem hier alsnog lezen.  

 

Artikelen 

Via deze link komt u bij enkele artikelen die 

we u graag onder de aandacht brengen. Onder 

andere treft u informatie aan over een 

Webinar over het meebouwen aan 

zelfvertrouwen voor kinderen van 0-12 jaar en 

een Webinar over hoe je het kinderen vertelt 

als ouders besluiten te gaan scheiden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VwHH2PgEiN4
https://drive.google.com/file/d/1ztfuUwsQ7q7wjsFr67YJ1BP7AJFk6mbQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LR-X1SIpcDtV3qfE53886FQTDtaXU52e
https://youtu.be/VwHH2PgEiN4
https://youtu.be/VwHH2PgEiN4

