
  
 

Agendaatje 

Donderdag 10 november 

Kleuters RS op bezoek bij de muziekschool 

21 november tot 2 december 

10-minutengesprekken  

Maandag 5 december 

Sint op bezoek 

 

Welkom 

We hebben weer nieuwe kinderen welkom 

mogen heten op school. In groep 1 (CS) 

kwamen Lotta en Kees bij juf Daniëlle in de 

klas. Kees is helemaal nieuw, maar Lotta heeft 

een heel rijtje grote broers, die haar vast al 

veel verteld hebben over school. 

In groep 1c (RS) kwamen Achmad, Estelle, Arie 

en Maartje in de klas bij juf Rieteke, juf 

Corinda en juf Hannah. Achmad en Maartje 

hebben grote zussen. Estelle en Arie hebben 

geen broers of zussen op school.  

We wensen hen een mooie tijd toe op Het 

Noorderlicht en we hopen dat ook hun ouders 

zich bij ons thuis voelen. Van harte welkom! 

 

Het Noorderlicht 

Eindelijk was het dan zover… de nieuwe naam 

voor de school is bekendgemaakt. Het 

Noorderlicht is een naam die goed bij de 

school past. De school staat met beide locaties 

in wijk ‘De Noord’ en als Christelijke school 

willen we aan de kinderen naast de 

schoolvakken ook van harte het Licht van de 

liefde van God doorgeven. We mogen 

terugkijken op een geweldige avond, waarop 

veel kinderen en ouders de beide locaties 

hebben bezocht om de nieuwe naam bij 

elkaar te puzzelen. Foto’s van deze avond 

vindt u hier. Fijn dat we vele ouders met kun 

kind(eren) hebben mogen zien die avond. 

Dank aan alle ouders die in de weer zijn 

geweest om alles zo goed te regelen. 

Ondertussen is een bureau bezig met het 

ontwerpen van een nieuw logo. Het logo dat 

we nu gebruiken is van tijdelijke aard.  

Een logo is natuurlijk maar een klein dingetje 

wat komt kijken bij een fusie. Over de andere 

zaken houden we u op de hoogte in de 

fusieflits. Hieronder de winnaars van de 

naamwedstrijd… Zij brachten “Het 

Noorderlicht” in. 

 

 

 

 

Terugblikken 

Na een mooie kinderboeken week, met 

voorleeswedstrijden, voorleesmomenten met 

(groot)ouders, en geslaagde boekenmarkten 

op de beide locaties was er op locatie Rutgers 

een sponsorwandeling voor het groene plein. 

Voor het plein is bij elkaar voor € 2519 bij 

elkaar gelopen. Wat een top prestatie! 

Voor het groene plein is er ook een bedrag 

van 2000 euro van de Sint en Pietenactie 

gedoneerd gekregen.  

 
10-minuten gesprekken / spreekuren 
In de komende periode staan er weer 
gespreksmomenten gepland. Vanaf 21 
november starten de leerkrachten met deze 
voortgangsgesprekken. Er zijn drie 
mogelijkheden: 

1. De leerkracht wil u graag even contact 
over uw kind. U wordt dan 
uitgenodigd. Daar hoeft u niet van te 

Rutgersschool (RS) en de Colignyschool (CS) 

https://www.colignyschool.nl/fotos/naamfeest


schrikken, want als het ‘ernstig’ zou 
zijn, dan was er echt al eerder een 
belletje geweest.  

2. U wil graag dit extra gesprekje. Dat 
mag natuurlijk. Daarom krijgt u via 
Parro de mogelijkheid om in te 
tekenen op een voor u geschikt 
tijdstip. 

3. De leerkracht vindt het niet nodig, of 
is al met u in gesprek. En u vindt het 
ook niet nodig. Ook dat is prima. Dit 
gesprek is niet ‘verplicht’.  

 

Actie voor de Voedselbank 

Al jaren was de RS in de periode voor de Kerst 

actief voor de Voedselbank. 

Daarom kregen we het 

verzoek of de school mee 

wilde doen aan de actie om 

D.E. waardepunten voor de 

Voedselbank in te zamelen op school. 

Dat doen we graag, maar dan wel als Het 

Noorderlicht.  

In de hal staat op beide locaties een enorme 

doos, waarin u de waardepunten kwijt kunt. 

Van al die punten wordt koffie gekocht, die de 

Voedselbank weer uit kan delen.  

De actie is nu gestart 

en duurt tot eind 

januari. 

We hebben niet de 

illusie dat die enorme 

doos vol komt, maar 

een flinke laag zou wel 

heel mooi zijn!  

 

 

Sinterklaasfeest 

Het gaat snel, over enkele weken staat de 

goedheilig man weer op de stoep. De 

voorbereidingen zijn op beide locaties al in 

volle gang. We gaan de gezellige tijd weer 

tegemoet. 5 december bezoek Sinterklaas de 

beide locatie. Hoe dat kan, dat blijft een 

raadsel, maar hij is zowel op de Rutgers als op 

de Coligny. De lesdag is niet eerder afgelopen. 

In de aanloop er naar toe, zijn er op beide 

locaties allerlei activiteiten. Er worden 

spelletjes gedaan, kruidnoten gebakken, 

lootjes getrokken, Pietengym gegeven en er 

mogen schoenen gezet worden. Hier en daar 

is wat hulp nodig, via de Parro zullen we daar 

om vragen als dat de klas van uw kind betreft. 

En anders vindt u de foto’s wel, zodat er ook 

thuis meegenoten kan worden. 

Corona zelftesten 

Inmiddels zijn er eerste zelftesten uitgedeeld 

aan de leerlingen van de bovenbouw groepen. 

Mocht u als ouder van een leerling van een 

onderbouwgroep ook graag een test bij uw 

kind willen doen, mail dan even naar de 

directie, dan geven we ze mee. 

 

Ouderbijdrage 

Volgende week zal een bericht worden 

verstuurd, waarin u naar de  ouderbijdrage zal 

worden gevraagd. U kunt deze voldoen via 

schoolkassa. Het geld van de vrijwillige 

bijdrage wordt gebruikt voor de dingen, die 

het voor de kinderen op school net even  

 

Versieren plein 

We zijn op zoek naar kerstverlichting/ kunst 

kerstbomen om straks met Kerst de pleinen te 

kunnen versieren. Heeft u verlichting en/of 

kerstbomen over, laat het ons weten zodat we 

kunnen kijken of we dit kunnen gebruiken. 

Graag horen we dit eerst via de mail  

ouderraad.colignyschool@prohles.nl (CS) of 

via leonie.haasnoot@prohles.nl (RS) 

mailto:ouderraad.colignyschool@prohles.nl
mailto:leonie.haasnoot@prohles.nl


 

 

MediaMasters! RS en CS 

De groepen 7 en 8 doen 

mee aan MediaMasters! 

We gaan aan de slag met 

onderwerpen als 

WhatsApp, privacy, 

cybercriminaliteit en 

nepnieuws. Tijdens de landelijke wedstrijd van 

MediaMasters worden leerlingen vijf 

speldagen lang uitgedaagd om de 

hoofdrolspelers in de game te helpen. 

Hiervoor kunnen zij in de klas en thuis 

MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en 

opdrachten over mediawijsheid. De klas die de 

meeste bits (punten) scoort, mag zich de 

‘meest mediawijze klas van Nederland’ 

noemen, en wint mooie prijzen. Iedere 

leerling ontvangt na afloop een 

MediaMasters-certificaat van deelname. Kijk 

voor meer informatie op de website van 

MediaMasters: www.mediamasters.nl. 

 

Oudersteunpunt  

Uit de landelijke evaluatie Passend Onderwijs 
is gebleken dat veel ouders moeite hebben 
met het vinden van de juiste informatie en het 
vinden van een passende onderwijsplek. 
Daarom heeft het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap ieder 
samenwerkingsverband de opdracht gegeven 
een Oudersteunpunt in te richten.  
Het samenwerkingsverband Duin- en 
Bollenstreek is momenteel bezig met het 
inrichten van een Oudersteunpunt. Het 
samenwerkingsverband vindt het belangrijk 
om het steunpunt samen met ouders vorm te 
geven en maakt daarom gebruik van de tool 
‘Vertellis’. Deze tool bestaat uit een 
vragenlijst, maar er is ook ruimte voor een 
eigen verhaal. Middels deze tool wil het 
samenwerkingsverband zoveel mogelijk 
verhalen ophalen van ouders/verzorgers over 
hun ervaringen met Passend Onderwijs. Deze 
ervaringen worden vervolgens gebruikt voor 
het ontwikkelen en inrichten van het 
oudersteunpunt. Het samenwerkingsverband 
nodigt ouders van harte uit om hun 
ervaringen via deze link met ons te delen. Het 

invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 
minuten. 
 

 

 

 

 

Bezoek boezemgemaal 

Al voor de herfstvakantie wordt er in groep 6 

RS gewerkt en geleerd over het thema 

‘Water’. De kinderen leren over: polders, 

dijken, dammen, duinen enz. 

Een prachtig thema als je zelf een paar meter 

van de duinen afwoont. Een bezoek aan ‘het 

Boezemgemaal’ paste daar uitstekend bij. Hoe 

vaak zijn we daar al langsgereden, vast heel 

vaak. Maar eigenlijk hebben we geen idee wat 

daar nou precies gebeurt. 

Op donderdag 3 november om 13.00uur 

werden we verwacht op het Gemaal. Al 

lopend kwam ik erachter dat sommige 

kinderen eigenlijk geen idee hadden waar we 

naartoe gingen. Een beetje makkelijk ben ik 

ervanuit gegaan dat zij weten wat we 

bedoelen met een gemaal. 

Daar aangekomen werden we ontvangen door 

Jan-Willem en Nancy die allebei bij het 

Waterschap werken. We kregen een boeiende 

uitleg bij een maquette. De kinderen zogen 

alle informatie in hen op.  Op de vraag of ze 

wisten wat een polder was schoten bijna alle 

vingers in de lucht. 

Wist u bijvoorbeeld dat er 110.000 liter water 

per seconden weggepompt wordt als het 

gemaal in werking is? En weet u wat er heel 

veel teruggevonden wordt in het water wat 

gezuiverd wordt bij de waterzuivering in ’t 

Heen. ‘Wattenstaafjes’, daar zijn we 

schijnbaar gek op in Katwijk, jammer dat we 

die door de wc trekken in plaats van in de 

prullenbak.  

Daarna volgde een rondleiding waar we een 

kijkje mochten nemen bij drie van de vier 

https://swv-db.nl/pagina/440014/Vertellis%3F%21
https://swv-db.nl/pagina/440014/Vertellis%3F%21


pompen die het water wegpompen, we zagen 

aggregaten die ervoor zorgen dat het pompen 

van het water altijd door kan gaan ook bij een 

stroomstoring. Na een informatief uur liepen 

we weer terug naar school, super dichtbij! 

Kortom we hebben veel nieuwe dingen 

gehoord maar ook dingen die we geleerd 

hebben tijdens de Aardrijkskundeles werden 

genoemd. 

Het was een heel leerzaam uur en een 

zeldzame ervaring om daar te mogen 

rondlopen.  

 

Voorstelling “Guppie” kleuters CS 

Door de zee zwemt een guppie. Een heel 
klein guppie, die je makkelijk kan zien, zo 
met die glimmende schubben. Ons 
guppie kijkt zoekend om zich heen, ze is 
op zoek naar avontuur. Deze gup, die is 
niet bang. Ook niet voor een scherpe 
staart. Een nare vin die door het zeewier 
schiet.  

Ze gaat er achteraan. Domme gup, wat 
doe je nou… 

Guppies zijn geen vechtersbaasjes. En 
haaien zijn niet lief. Haaien zijn niet op 
zoek naar vriendjes. Haaien zijn op zoek 
naar guppies. Om te verslinden. Of toch 
niet? Misschien is deze haai wel lief. Als 
dat maar goed gaat!  

Op donderdag 3 november was het dan 
zover de kleuters mochten naar de 
voorstelling. En wat was de voorstelling 

van het kunstmenu leuk! De kinderen 
hebben genoten.  

 

 

Micha 

Dinsdag 11 oktober is Micha Jesse van der Plas 

geboren. Micha is het broertje van Joshua 

(groep 4 RS) en Sophie. Na een best wel 

spannende start, gaat het nu gelukkig goed 

met Micha en zijn mama. De geboorte van een  

kindje is niet vanzelfsprekend en ‘zomaar’. Het 

leven is kwetsbaar.  

 

 
Joshua en Sophie zijn heel blij met hun mooie 

broertje! We feliciteren de familie van der Plas 

van harte met de geboorte van Micha. 

De tekst op het geboortekaartje voegen we 

graag toe. 

 

  
 

 

 

 

 



nummer 3 

In deze fusieflits willen we drie punten met u delen/bespreken. 

 

 Vraagbaak 

 
Vraag: Ik heb mijn kind op een locatie van Het 
Noorderlicht ingeschreven. Kan ik er dan 
vanuit gaan dat mijn kind straks ook op die 
locatie naar school komt? 
 
Antwoord, voor zover we dat hebben: 
Heel veel vooruitkijken is moeilijk, maar deze 
is te overzien.  
Op het ogenblik draaien we met 5 
kleutergroepen. 3 op locatie RS en 2 op locatie 
CS. Gezien het aantal aanmeldingen, is het de 
verwachting dat we dit in ieder geval komend 
schooljaar ook gaan doen.  
Dat betekent, dat de kinderen die voor één 
van de locaties aangemeld zijn in principe ook 
daar in de kleutergroep zullen instromen. Dus 
ja, daar kunt u wel vanuit gaan. 
 
Wat betreft de verdere toekomst is dat nog 
niet helemaal helder. Het zal niet zo zijn, dat 
alle leerjaren op beide locaties altijd 
aangeboden zullen worden. Dit jaar is er 
bijvoorbeeld alleen een groep 3 op locatie RS. 
Deze kinderen zullen ook de komende jaren 
bij elkaar blijven en het lijkt nu logisch dat dit 
op de RS zal zijn.  
 
Heel veel heeft te maken met aantallen, geld, 
visie en praktische invulling. Aan de eerste 2 
dingen kunnen we niet heel veel doen. Daarin 
zijn we afhankelijk van de waan in Den Haag 
en ook wel van ons bestuur. Visie bepalen we 
zelf en die zijn we aan het vormen. We denken 

(maar dat is nog niet in beton gegoten), dat 
we toe zullen groeien naar een school waarin 
sommige leerjaren op de ene locatie zijn en 
andere leerjaren op de andere locatie. Daarbij 
zal dan gekeken worden naar de geschiktheid 
van het gebouw en hoe we dat in kunnen 
vullen.  
De leerkrachten gaan steeds meer voordelen 
zien om samen met de collega-groep, nu nog 
in een ander gebouw, op te trekken. Elkaars 
kennis kan dan gedeeld worden. Overleggen 
en meer mogelijkheden om kinderen te 
helpen worden dan als argumenten genoemd. 
Dingen kunnen veel efficiënter aangepakt 
worden.  
 
Soms wordt er gevraagd of er dan 1 nieuw, 
groot gebouw komt. Dat zit er echt niet in, we 
moeten het doen met de gebouwen die we 
hebben en ze zijn beide te klein voor alle 
kinderen. Afgezien van de kosten, is er in de 
hele wijk geen plek beschikbaar. Een paar 
huizenblokken opkopen, platgooien en dan 
een school bouwen is niet reëel.  
 

Indienen 

Heeft u ook een vraag 

rondom de fusie, klik dan op 

de brievenbus om de vraag 

te stellen.

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9_1xJl34nk-74LTNqZnPUp2BHYTsZLtFspwEB8kfN_JUM1BJTzFSSDE3N1hYUk1ZUUZYOTgzUUdLNC4u

