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Agenda 

5 december 

Sinterklaasfeest 

13 december 

Kerststukjes maken 

20 december 

Kerstfeest in de groepen 

21 december  

School tot 12.00 uur, Start Kerstvakantie 

Sinterklaas 

Sinterklaas en de Pietenplaatjes… in de 

groepen 1 t/m 4 wordt er druk 

meegespaard. Wat leuk dat Sinterklaas de 

Pietenplaatjes en leesbordjes ook op de 

Colignyschool heeft bezorgd.  

Ook dit jaar komt de Sint ons weer met 

een bezoek vereren. Op woensdag 5 

december komt hij om 8.45 op school aan. 

De kinderen van groep 1, 2, 3 en 4 

verzamelen zich op het "kleuterplein" om 

de Sint en zijn pieten te verwelkomen. De 

kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 doen dat 

op het "grote plein". Als ouders of 

grootouders bent u natuurlijk ook van 

harte welkom. Na de ontvangst gaan de 

kinderen met de leerkrachten naar de 

klas. We kijken met de kinderen uit naar 

de komst van de Sint. Vol verwachting 

klopt ons hart.......  

In de groepen 5 t/m 8 maken de kinderen 

een surprise en een gedicht voor elkaar. 

Het is ieder jaar weer een verrassing wat 

voor moois er nu weer bedacht en 

gemaakt is. De surprise kunnen dinsdag 4 

december tussen 15.45 uur en 16.15 uur 

in de klassen gebracht worden. 

 

Kerstfeest 

December is de maand van de feesten. 

Zondag breekt de tijd van Advent aan. De tijd 

van verwachting. In de duisternis van de 

wereld, die soms ver weg lijkt maar soms ook 

heel dichtbij komt,  mogen we verwachtend 

uitzien naar de Redding van God. Niet 

spectaculair en groots, maar klein in een 

voederbak. Een Redder zonder pracht en 

praal, die Licht in de duisternis zal brengen. 

Een lichtje van hoop. Dit jaar vieren wij de 

geboorte van die Redder weer op school met 

een gezellig samenzijn in de klas. De kinderen 

worden op donderdag 20 december om 19.00 

uur in de klassen verwacht, waarbij zij met de 

groep het Kerstfeest zullen vieren. Om 19.45 

uur kunt u uw zoon/dochter weer ophalen in 

de klas en is er op het grote plein een gezellig 

samenzijn onder het genot van een hapje en 

een drankje.  
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Kerstkaarten 

Dit jaar willen we met de kinderen zelf 

Kerstkaarten maken. Deze kaarten zullen 

worden uitgedeeld bij verzorgingshuizen in de 

omgeving. Om elkaar fijne Kerstdagen te 

wensen zullen alle kinderen een wens in de 

Kerstboom hangen. We kiezen ervoor om 

geen Kerstkaarten in de school uit te laten 

delen.  

 

Geboorte Vive 

Op 21 november is Vive Sofie geboren. 

Dochter van juf Marit en Dirk, zusje van Seb 

uit groep 4 en Tije uit groep 1. Kostbaar, 

waardevol en geliefd staat er op de kaart, 

naar Jesaja 43:4. Met de bril waarmee God 

naar al  Zijn kinderen kijkt, zo kijken Dirk en 

Marit ook naar Vive. We wensen juf Marit en 

haar gezin een hele mooie tijd toe. De 

kinderen van groep 1, 4 en 5 hebben als 

welkom allemaal iets moois gemaakt.  

 

 

Rots en watertraining groep 6 

Dinsdag 27 november was het dan zover. Na 9 

weken de cursus Rots en Water Training 

gevolgd te hebben, mochten de kinderen aan 

hun familie laten zien wat ze al die weken 

geoefend hadden. De oefeningen waarbij ze 

b.v. leerden stevig te staan en voor zichzelf op 

te komen, werden eerst voorgedaan aan de 

familie en daarna samen met de familie 

gedaan. De opkomst was geweldig. Veel 

familieleden waren aanwezig om te kijken en 

mee te doen. Nadat we meester Peter 

bedankt hadden met een grote kaart waarop 

alle kinderen iets geschreven hadden, was de 

cursus dan toch echt afgelopen. 

 

Personeel 

Het nieuws staat er bol van en ook op onze 

school ondervinden we het aan den lijven: Het 

lerarentekort. Met veel kunst en vliegwerk 

hebben we alle groepen bezet gekregen. 

Uiteraard zijn we heel bij met onze 

herintreder: meester Hugo Reitsema. Hij 

werkt de komende periode op donderdag en 

vrijdag met de kinderen van groep 5. Wellicht 

heeft uzelf ooit nog Engels van hem gehad op 

het Pieter Groen. Meester Hugo is zijn 

loopbaan ooit begonnen op een lagere school 

en is daarna docent geworden op het VO. Het 

is even wennen voor hem, want in de 

tussentijd is best wel veel veranderd. Meester 

Hergo neemt de andere dagen in groep 5 voor 

zijn rekening. Ook hier zijn we als 

Colignyschool erg blij mee. Sommige 

directietaken zullen blijven liggen. Meester 

Janmarinus is op woensdagochtend extra op 

school om lopende zaken over te nemen.  

Deze en afgelopen week was juf Willemijn 

afwezig na een operatie. Gelukkig is ze aan de 

beterende hand. Ze verwacht volgende week 

weer te komen werken.  
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Katwijkse Kleine wetenschapsquiz 
Het was een razend spannende Katwijkse 
wetenschapsquiz voor basisscholen in de 
Hoofdbibliotheek zaterdag de 19e. Onder 
leiding van quizleider Professor Doctor Jan de 
Lange beten negen schoolteams hun tanden 
stuk op de meest uiteenlopende en pittige 
wetenschappelijke vragen. Het was de derde 
keer dat de Katwijks kleine wetenschapsquiz 
werd georganiseerd. Voor onze school namen 
Timo Ketting uit groep 7 en Isabelle Langezaal 
uit groep 8 deel.  Het meegekomen publiek 
moedigde in de bibliotheek de deelnemers 
fanatiek aan maar ze genoten ook volop van 
de leuke en heldere uitleg die de professor 
gaf. Onze kanjers hebben de vijfde plaats 
gehaald. Heel goed gedaan, we zijn trots op 
jullie 

 

 

Nieuwe digiborden 

In januari zullen in de  groepen 3 t/m 6 

nieuwe digiborden opgehangen worden. Deze 

touchscreens zullen de huidige borden met 

beamer gaan vervangen. Zeker bij zonnig 

weer is het soms lastig om goed op dit bord te 

kunnen kijken. Met deze nieuwe borden is dat 

probleem voorbij. Voor de afgeschreven oude 

borden wordt naar een passende plek 

gezocht. Suggesties zijn welkom. 

 

Vanuit de ouderraad  

Een week voor het Kerstfeest zullen we op 

school de Kerststukjes maken. De ouderraad 

verzorgd alle dingen die nodig zijn, zoals het 

bakje, het groen en de kaars. De kinderen 

hieven alleen nog zelf versiering mee te 

nemen. Mocht u groen kunnen leveren, kunt 

u contact opnemen met onze ouderraad via 

hun nieuwe mailadres: 

ouderraad.colignyschool@prohles.nl. 

 

Nog niet alle ouders hebben de vrijwillige 

bijdrage overgemaakt naar het 

rekeningnummer van de ouderraad. Per kind 

wordt 20 euro gerekend. Als u het bedrag nog 

niet hebt over gemaakt verzoeken wij u dit 

alsnog te doen. Mochten er financiële 

redenen zijn waarom het bedrag niet voldaan 

kan worden, kunt u contact opnemen met de 

directie. Het rekeningnummer van de 

ouderraad is:  NL76 RABO 0331898543, 

ouderraad Colignyschool. Wilt u de naam / 

namen van uw kind(eren) en groep(en) 

vermelden?  

Naast de vrijwillige bijdrages bekostigt de 

ouderraad de activiteiten voor de kinderen 

ook uit het geld dat binnenkomt via de 

kledingcontainer op het kleine plein. Heeft u 

oude kleding, breng het op school! 

Ouder vacature 

Elk kind het onderwijs dat bij hem past, zo 

dicht mogelijk bij huis. Dat is Passend 

Onderwijs. In het Samenwerkingsverband 

(SWV) Primair Onderwijs Duin- en 

Bollenstreek werken scholen en 

schoolbesturen samen om dat mogelijk te 

maken. De Ondersteuningsplanraad (OPR) van 

het (SWV), is dringend op zoek naar 

enthousiaste ouders die hun team komen 

https://www.facebook.com/jan.delange.58?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCba1mBW9TM3gSjKRkLwNdbTKWKlHV-xvHJArbZaJleqIvAk4Wh5mSq1NEUNrHS2_WFY-KN25XrcSa10saz6qwHp7eFXugvYpBO9a2CtxVUj2nZkx8LV6VkXbTC3Eb8XqZo27xlRiS8DsqNRZBIIxk1kGUXI5Agrgxyfew-oQlRi8cj9Kuo2yMuoLFoiZdr3xVvtw7S9JfM5POnfY1-f3cvINWBQe4-P3Xagt4t4ZwJvB_9mrSIb8mYS64pDlvfox592rRuXYmvRP7KQjfwrQuIYlORlTrARGGgMtJZmlzVby3k5Fq1epll1KD1qPfFRNfje-MJxSYw5LD_-oMOCVE5C-yw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/jan.delange.58?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCba1mBW9TM3gSjKRkLwNdbTKWKlHV-xvHJArbZaJleqIvAk4Wh5mSq1NEUNrHS2_WFY-KN25XrcSa10saz6qwHp7eFXugvYpBO9a2CtxVUj2nZkx8LV6VkXbTC3Eb8XqZo27xlRiS8DsqNRZBIIxk1kGUXI5Agrgxyfew-oQlRi8cj9Kuo2yMuoLFoiZdr3xVvtw7S9JfM5POnfY1-f3cvINWBQe4-P3Xagt4t4ZwJvB_9mrSIb8mYS64pDlvfox592rRuXYmvRP7KQjfwrQuIYlORlTrARGGgMtJZmlzVby3k5Fq1epll1KD1qPfFRNfje-MJxSYw5LD_-oMOCVE5C-yw&__tn__=K-R
mailto:ouderraad.colignyschool@prohles.nl


4 
 

versterken. De OPR beoordeelt de inhoud van 

het ondersteuningsplan en volgt elk jaar de 

uitvoering van dat plan. Het 

ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen 

in het samenwerkingsverband er samen voor 

zorgen dat alle leerlingen de begeleiding en 

zorg krijgen die bij ze past. Voor de Stichting 

Prohles, waar onze school deel van uitmaakt, 

wordt nog gezocht naar een ouder-lid. Meer 

informatie vindt u hier. 

 

 

http://www.colignyschool.nl/userfiles/488452/wervingsbrief-OPR-2018pdf

