
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
3 november 
Voorstelling groep 3 
 
4 november 
Bezoek Panbos (groep 3 en 8) 
 
5 t/m 12 november 
MediaMaster groep 7 en 8 
 
28 okt. t/m 18 nov. 
Natte gymlessen groep 6 
 
10 t/m 19 nov. 
10-minuten gesprekken 
 
16 november 
Schoolarts groep 8 
 
17 november 
Start schoolfruit 
 
 
Even voorstellen 

Mijn naam is Marry 
Alblas en vanaf 
maandag 1 
november neem ik 
het stokje va n 
Hergo over. De 
school is nieuw voor 
me en de komende 
tijd hoop ik u en de 
kinderen steeds 

meer te leren kennen. De school is nieuw, 
maar de wijk niet.  
Sinds 2000 woon ik in Katwijk en werk ik op de 
Rutgersschool. Eerst als leerkracht bij de 
kleuters, later in de bovenbouw (vooral groep 
7 en 8) en sinds 2011 als directeur. 
Met man en uiteindelijk 3 kinderen zijn we 
hiervoor nogal eens verhuisd, maar m’n roots 
liggen op de Veluwe. Daarvandaan zijn we in 
1985 op diverse plekken in het westen terecht 
gekomen, waar ik ook diverse scholen heb 

meegemaakt. Inmiddels mag ik de trotse oma 
van 2 prachtige kleinzoons zijn. (Bijna 2 en net 
een half jaar). Dat is echt genieten en daar 
probeer ik, ondanks alle drukte, tijd voor te 
reserveren. 
Ik kijk uit naar de uitdaging die er ligt om, 
samen met de twee scholen en iedereen die 
daar bij hoort, de fusie tot een succes te 
maken. Met elkaar visie vormen en de juiste 
stappen maken, is heel spannend, maar na de 
eerste kennismakingen mogen we met 
vertrouwen de toekomst in. 
Ik houd van een open, directe en eerlijke 
communicatie. Kom daarom a.u.b. binnen 
wanneer u ‘iets heeft’. Dat mag af en toe ook 
best gezellig zijn. Wanneer de deur open 
staat, mag dat altijd. Wanneer hij dicht is, 
komt dat waarschijnlijk doordat er al een 
gesprek plaats vindt. 
Het zal nog wat aftasten zijn en de vraag 
‘wanneer ben je er eigenlijk?’ ben ik al diverse 
keren tegen gekomen. Omdat beide scholen 
hun plannen en veel afspraken voor dit 
schooljaar al hebben staan, pas ik me 
voorlopig een beetje aan bij wat in de agenda 
staat. De komende weken moeten we maar 
eens kijken, of we op een creatieve manier 
iets kunnen bedenken, zodat u ook weet 
wanneer de directeur er is. Voor nu is het 
waarschijnlijk het meest praktisch om me 
eerst even te mailen: marry.alblas@prohles.nl 
Hopelijk gaan we elkaar ontmoeten! 
 
10-minuten gesprekken 
In de komende periode staan er weer 
gespreksmomenten gepland. Vanaf woensdag 
10 november starten de leerkrachten met 
deze voortgangsgesprekken.  Het gesprek zal 
gaan over de ontwikkeling en de voortgang 
van uw kind. Elke leerkracht heeft hiervoor 
enkele data met verschillende tijden 
beschikbaar. U kunt vanaf komende week via 
Parro intekenen op een voor u geschikte 
datum en tijdstip. Voor ieder gesprek staat 10 
minuten gepland in het rooster.  
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Manon 12,5 jaar in het onderwijs  
Op 20 november is juf Manon 12,5 jaar 
werkzaam in het onderwijs. Een jubileum dat 
ze thuis viert omdat ze sinds de herfstvakantie 
geniet van haar zwangerschapsverlof. Toch 
willen we haar (en onze school) hartelijk 
feliciteren met deze mijlpaal. Op naar de 

volgende 12,5 jaar op de Coligny      .  
 
Voorstelling hoedjes en kalfjes groep 3 
Groep 3 gaat naar deze leuke voorstelling 
georganiseerd door kunstgebouw. De 
hoedenmaker is een echte goedzak: hij is elke 
dag op zoek naar mensen die hij gelukkig kan 
maken. Iedereen roept hem toe: ‘Heeft u een 
hoedje dat past bij mijn snoetje? Op een dag 
komt de hoedenmaker in een dorp waar 
iedereen anders dan anders is. Zal het de 
hoedenmaker lukken om de mensen hier 
gelukkig te maken? Een aanstekelijke 
smeltkroes van muzikaal vertel- en 
poppentheater. 
 

 
 
Nieuwe methode technisch lezen 
Voor de herfstvakantie heeft het team 
besloten om voor de groepen 4 t/m 6 te gaan 
werken met de nieuwe methode Estafette. 
Deze methode sluit nog beter aan bij de 
laatste inzichten op het gebied van technisch- 
en ook begrijpend lezen. Van de oude 
methode worden de boekjes mee naar huis 
gegeven.  Klik hier voor een korte 
kennismaking met de methode. 
 

 
 
 

Hij komt, hij komt… 

Op 9 november begint het Sinterklaasjournaal. 
In de groepen 1 t/m 4 zullen we meedoen met 
de lijn van dit tv-programma en zullen het 
programma ook op school kijken. De groepen 
5 t/m 8 zullen voor 3 december surprises voor 
elkaar maken. Voor wie een surprise gemaakt 
moet worden, zal via loting bepaald gaan 
worden. De lootjes worden op 11 of 12 
november uitgedeeld.  
 

 
 
Hij gaat, zij gaat… 
Naast het vertrek van meester Hergo, zullen 
we binnenkort ook afscheid gaan nemen van 
juf Anne. Zij heeft, zoals u heeft kunnen lezen, 
een baan aangenomen in Rijnsburg. We 
vinden het jammer dat ze onze school na 8 
jaar gaat verlaten en hopen dat ze het op de 
Wilhelmina school ontzettend naar haar zin 
zal krijgen. Aan een oplossing voor de 
ontstane vacature in groep 4 wordt gewerkt. 
We hopen dat we een goede oplossing 
kunnen vinden. Met de huidige 
omstandigheden rondom het leraren tekort is 
het geen gemakkelijke opgave, maar we gaan 
ons uiterste best doen! Daar mag u op 
rekenen. 
 
MediaMasters! 

Heeft u vandaag een appje 
gestuurd, door je tijdlijn 
gescrold, televisie gekeken 
of een tablet gebruikt? 
(Digitale) media spelen een 
belangrijke rol in ons dagelijks leven, ook in 
dat van onze kinderen. Mediawijsheid is 
daarom belangrijk. Tijdens de Week van de 
Mediawijsheid (5 tot en met 12 november) 
besteden wij op school extra aandacht aan 
mediawijsheid, en het spelen van de serious 
game MediaMasters is daar onderdeel van. 
Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de 
kansen en de gevaren van media. We gaan 
aan de slag met onderwerpen als WhatsApp, 
privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ved095uEX30


 
Aanpassingen aula 
De laatste aanpassingen aan de aula worden 
nu zichtbaar. Bij de trap staan twee ronde 
(werk)tafels  daar om heen komen lleuke 
oranje zitpoefjes, zodat er daar gewerkt kan 
worden. Onder de trap komt een hoekbankje, 
waar kinderen even kunnen lezen of samen 
kunnen overleggen. Dan zijn we klaar met de 
aula en is hij zoals we het graag willen. 
 
Zonnepanelen 

Zoals we al meldden n.a.v. de lessen over 
duurzaamheid, zullen op het dak van de 
school binnenkort zonnepanelen geplaatst 
gaan worden. In totaal zal het aantal panelen 
uitkomen op 84 stuks. Door middel van een 
monitor in de aula kunnen de kinderen zien 
hoeveel energie er wordt opgewekt. De 
planning is dat over twee tot drie weken de 
steigers rondom de school zullen worden 
geplaatst. Het plaatsen duurt ongeveer drie 
dagen. 
 
EU-Schoolfruit 

Van 15 november 2021 
tot en met april 2022 
doen wij mee met het 
EU Schoolfruit project. 
Iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag 
krijgen de kinderen 
gratis groente en fruit. 
Met EU-Schoolfruit 
leren kinderen 
spelenderwijs om verschillende soorten fruit 
en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, 
maar ook leuk! 
Via de volgende link kunt u zien welke 
groente/fruit soorten per week geleverd 
worden: Voor ouders | De Colignyschool 
Mocht uw kind de groente/fruitsoorten voor 
een bepaalde week niet lusten, dan kunt u uw 
kind zelf een ander stukje fruit meegeven naar 
school. Omdat het snijden van het fruit en 
groente tijd kost, zijn wij op zoek naar ouders 
die op woensdag/donderdag/vrijdag ´s 
ochtends een handje willen helpen.  
U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkracht 
van uw kind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociale veiligheid 
Samen met het team van de Rutgersschool 
hebben we vorige week een training gevolgd 
op het gebied van sociale veiligheid. Op de 
scholen vinden we een veilige omgeving 
belangrijk. Dit geldt voor kinderen, 
ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. 
Daarom heeft Prohles een beleidsplan ‘sociale 
veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is 
weergegeven in een interactieve PDF, deze 
kunt u hier  downloaden. Door te klikken op 
de pictogrammen komt u in achterliggende 
schermen met meer informatie over de 
afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen 

Prohles en onze school. 
Het doel van sociale veiligheid is om een zo 
veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en 
werkomgeving te creëren voor kinderen, 
professionals en ouders/verzorgers. Een leef- 
en leerklimaat waarin onze medewerkers en 
onze kinderen zich veilig voelen en zich 
positief verbonden voelen met de school. We 
proberen hierdoor alle vormen van agressie, 
geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en 
pesten in of binnen de directe omgeving van 

de school te voorkomen en daar waar zich 
incidenten voordoen adequate maatregelen te 
treffen om verdere escalatie te voorkomen. 
 

 
 
 
 
 

https://www.colignyschool.nl/category/voor-ouders
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2564/File/INFOGRAPHIC_SOCIALE-VEILIGHEID_-_colignyschool.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2564/File/INFOGRAPHIC_SOCIALE-VEILIGHEID_-_colignyschool.pdf

