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Agenda 

29 oktober 

Start na Herfstvakantie 

8 en 13 november  

10-minutengesprekken 

26 t/m 29 november 

Sintspelletjes groep 1 t/m  4  

Verdrietig nieuws 

We leven als school mee met Arie uit groep 3 

en zijn familie. Vannacht is zijn vader 

overleden ten gevolge van een hartstilstand.  

We bidden alle nabestaanden Gods 

onmisbare zegen en kracht toe in deze 

moeilijke tijd van afscheid nemen.  

10-minuten gesprekken 

Na de vakantie zijn de 10 minuten-

gesprekken. U krijgt hier nog een persoonlijke 

uitnodiging voor. Tijdens deze gesprekken 

zullen de eerste indrukken van de 

leerkrachten met u besproken worden. 

Omdat de leerkrachten van groep 5 nog  

weinig ervaring hebben met de groep zal voor 

deze ouders een ander gespreksmoment 

gepland worden. Hierover worden de 

desbetreffende ouders nog nader 

geïnformeerd. 

 

Lezen 

In de zomervakantie hebben heel wat 

kinderen meegedaan aan het zomerlezen. De 

winnaars van deze leeswedstrijd zijn Anne 

Linde de Wit, Sienna Verloop, Ruben van de 

Plas en Eva de Vreugd. Gefeliciteerd met dit 

mooie resultaat. Tijdens de 

Kinderboekenweek is er een 

voorleeswedstrijd gehouden. Per klas is er een 

voorleeskampioen gekozen. Dit zijn Isabelle 

(groep 3), Pieter (groep 4), Celine (groep 5), 

Lotte (groep 6), Anne Linde (groep 7) en Lotte 

Vlieland (groep 8). Gefeliciteerd!  Lotte zal 

onze school ook vertegenwoordigen tijdens 

de Katwijkse voorleeswedstrijd in de bieb. 

Voetbalkooi 

De voetbalkooi staat er en wordt ontzettend 

veel gebruikt. Hij voorziet echt in een 

behoefte, zowel voor de kinderen van school 

als voor de buurt. De ‘van Ginkel Court’ is 

iedere dag open. Alleen op zondag is hij 

gesloten. Hierover zijn afspraken gemaakt 

met de omwonenden van het plein. 

Wat een verrassing dat u als ouders met 

elkaar een naambord heeft aangeboden. Met 

dank aan Esmeralda de Jong van Katwijk 

Events (we zouden het bedrijf af en toe even 

noemen 😉 ) voor het regelen van het bord 

en het sponseren van de openingsactiviteiten.  
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Vorige week vrijdag hebben we van de 

stichting Sintenpietenactie tijdens een 

officiële uitreiking het mooie bedrag van € 

2000,00 ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. 

 

Gebruik ingangen 

De groepen 1 t/m 4 kunnen 10 minuten voor 

schooltijd de school binnen komen door de 

ingang op kleuterplein. De deur van de 

hoofdingang gaat pas 5 minuten voor 

schooltijd open voor de kinderen van groep 5 

t/m 8. Vanaf die tijd kunnen ook kinderen en 

hun ouders van lagere groepen gebruikmaken 

van deze ingang. 

Honden 

Regelmatig komen er honden met hun baasjes 

mee de school in. We vinden dit om meerdere 

redenen geen wenselijke situatie. Uit 

hygiënisch oogpunt, om rekening te houden 

met allergische kinderen en kinderen met 

angst voor honden, is op verzoek van de MR 

besloten dat het meenemen van honden in de 

school en op het schoolplein niet meer is 

toegestaan. We vertrouwen op het begrip van 

de hondenbezitters onder u. 

 

Openhaard 

Een eigen haard is goud waard... Nou, dat 

kunnen we op de Colignyschool nu ook 

zeggen. De Firma Kuijt heeft ons een mooie 

sierhaard cadeau gedaan. Door waterdamp 

dat van de siervlammen afkomt, lijkt het net 

of er echte rook vanaf komt. De haard en de 

'rook’ zijn absoluut veilig. 

Groep 5 

Vandaag is de laatste werkdag van juf Marit. 

Zij gaat met een verdiend 

zwangerschapsverlof. We wensen haar een 

fijne periode toe, waarin ze zich helemaal kan 

richten op de geboorte van haar dochtertje. In 

groep 5 zullen twee leerkrachten haar taken 

overnemen. Tot december zijn dat meester 

Erich Appel (ma t/m woe) en juf Annette van 

Rijn (do en vrij). Vanaf december is de 

planning dat juf Annette 4 dagen gaat werken 

en dat meester Erich 1 dag voor zijn rekening 

zal nemen. Veel plezier in groep 5! In de 

volgende nieuwsbrief stellen zij zich even aan 

u voor. 

Vanuit de MR 

Beste mede-ouders, 

Iedere schooldag brengen wij ongeveer 200 

kinderen naar de Colignyschool en 

vertrouwen we erop dat de directie en het 

team onze kinderen een optimale opleiding 

en de beste zorg zullen bieden. Om dit 

vertrouwen te waarborgen heeft de school 

een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een 

officieel orgaan dat voor de helft bestaat uit 

leraren en voor de andere helft uit ouders. 

De ouders worden dit jaar vertegenwoordigd 

door:  

• Anja Kralt, moeder van Timo uit groep 

7 en Robin uit groep 5 

• Tim van der Valk, vader van Roan uit 

groep 5 en Jent uit groep 3 

• Jaap van der Plas, vader van Julia uit 

groep 3  
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De MR komt ongeveer vijfmaal per schooljaar 

bijeen. Een bijeenkomst van de MR behandelt 

met name de volgende drie belangrijke 

punten:  

• Vanuit de stichting en de directie 

wordt inzage gegeven in het beleid 

(bijv.geldbesteding, het gebruik van - 

en evt. nieuwbouw aan het 

schoolgebouw, nieuwe 

onderwijsmethodes, veiligheid op 

school, het aannemen van nieuwe 

leerkrachten) 

• Voor sommige onderdelen van het 

beleid is instemming van de MR 

vereist 

• Inspraak; de leraren en ouders 

kunnen op eigen initiatief 

onderwerpen op de agenda zetten 

waar indien nodig een officiële reactie 

van de directie of stichting op 

gegeven zal worden. 

Heeft u een vraag, klacht, compliment of 

ander soort opmerking betreft de gang van 

zaken op school? Dan kunt u natuurlijk te 

allen tijde terecht bij de directie waar wij 

gelukkig altijd serieus en indien nodig discreet 

gehoord worden.  

Desondanks kan het zijn dat dit niet de weg 

van uw voorkeur is, of spreekt u liever eerst 

met mede-ouders voordat u de directie 

aanspreekt. Wij als vertegenwoordiging van 

de ouders willen dan graag uw aanspreekpunt 

zijn. 

U kunt ons altijd aanspreken op het 

schoolplein maar vanaf dit schooljaar is er ook 

een mailaccount beschikbaar waarin u uw 

onderwerpen of suggesties aan ons kunt 

doorgeven. Wij stellen dit zeer op prijs en 

zullen de ingestuurde mail beoordelen en 

indien nodig bespreken tijdens de vergadering 

van de medezeggenschapsraad. 

Het mailadres is: mr.colignyschool@prohles.nl 

Alvast bedankt voor het meedenken! Wij 

zullen ons zo goed mogelijk inzetten zodat u 

uw kind met plezier aan onze mooie school 

zult toevertrouwen. 

Anja Kralt  
Tim van der Valk 
Jaap van der Plas 
 
Come4sport 

Laten wij ons even voorstellen, wij zijn 

Come4Sports (de sportmedewerkers van 

Welzijnskwartier). Wij organiseren elke dag 

sportactiviteiten voor de basisschoolkinderen. 

Dit doen we op de schoolpleintjes of 

trapveldjes in Katwijk, Rijnsburg of 

Valkenburg. Wij vinden sporten en bewegen 

helemaal geweldig en laten kinderen graag 

kennismaken met verschillende sporten. 

Samen kunnen we kijken welke sport je leukt 

vindt om te doen. Plezier in sporten/bewegen 

staat bij ons voorop. 

Naast onze activiteiten op de buitenlocaties 

kun je met ons meesporten tijdens ons 

winterprogramma in de gymzalen, de 

schoolvakanties en onder schooltijd zijn we 

ook actief op basisscholen in heel de 

gemeente. Ook organiseren we samen met 

sportverenigingen toernooien en cursussen 

waaraan iedereen mee kan doen. Kortom, er 

is genoeg te doen. 

 
(Team Come4Sports vlnr: Joost, Robbert, 

Jeffrey, Peter, Michele, Pascal) 

 

Je kunt ons herkennen aan de gekleurde tuk-

tuks of onze blauwe trainingspakken.  

Voor meer informatie kun je kijken op de 

website van Welzijnskwartier of op onze 

Facebookpagina. Ons programma staat ook 

op de Come4Sports-borden in school. 

mailto:mr.colignyschool@
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