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Agenda
1 oktober
Kinderen vrij i.v.m. studiedag
6 oktober
Opening Kinderboekenweek “Beroepen”
11 oktober
Voorleesmarathon
15 oktober
School tot 12.00 uur, start herfstvakantie
10 t/m 19 november
10-minuten gesprekken
Informatieavonden
Alle informatieavonden zijn geweest. Wat was
het fijn om u ‘gewoon’ weer in de school te
mogen verwelkomen. De school heeft sinds de
laatste keer dat ouders binnen zijn geweest
een grote metamorfose ondergaan. Hopelijk
bent u net zo onder de indruk van de nieuwe
uitstraling als dat wij als team dat zijn. Het is
een verademing om in zo’n gebouw met de
kinderen te mogen werken.
Binnenkort zult u uitgenodigd worden voor de
eerste 10-minuten gesprekken. Laten we
hopen dat we dat gewoon face-to-face
kunnen doen en dat de versoepelingen niet
worden teruggedraaid. Mocht u het echter
prettiger vinden om via het beeldscherm met
de leerkrachten te overleggen, dan kunt u dit
bij hen aangeven. Dan kan gekeken worden
hoe we aan die wens kunnen voldoen.
Fusie / afscheid Hergo
Deze twee zaken hebben alles met elkaar te
maken, vandaar dat we ze bij elkaar zetten.
Zowel bij het team als bij veel ouders kwam
het besluit van Hergo om te stoppen op de
Colignyschool als een onaangename
verrassing. Ondanks dat we begrip kunnen

opbrengen voor dit besluit, vinden we het
vooral jammer. We verliezen als Colignyschool
een enthousiaste directeur, die er niet voor
terugdeinst om ook eens buiten de lijntjes te
kleuren. Zijn aanwezigheid op de
Colignyschool heeft zeker zijn vruchten
afgeworpen. Helaas heeft het er niet toe
kunnen leiden dat de school zelfstandig kon
blijven voortbestaan. Hergo heeft aangegeven
dat hij geen afscheid wenst. De tijd dat hij hier
op school heeft gewerkt is daar voor hem te
kort voor geweest. Na het vertrek van Hergo
per 1 november, zal de directievoering op de
Colignyschool wel voortgezet moeten worden.
Hoe dit vormgegeven gaat worden zal later
deze maand met u gecommuniceerd worden.

Kinderboekenweek
Woensdag ochtend 6 oktober starten wij op
school met de Kinderboekenweek. Het thema
van dit jaar is ‘’Beroepen’’. Groep 8 zal tijdens
de opening een klein toneelstukje opvoeren.
De kinderen mogen deze woensdag verkleed
naar school komen als bijvoorbeeld
brandweerman, politieagent, timmerman etc.

Maandag 11 oktober willen wij in de middag
de leesmarathon houden voor de groepen 3
t/m 8. De kinderen mogen hiervoor boeken
van thuis meenemen, maar ook het biebboek
van school gebruiken. We sluiten de
Kinderboekenweek af met een
voorleeswedstrijd, waarvoor de kinderen zich
in de groep kunnen classificeren. We hopen
op een fijne Kinderboekenweek.

Geen kerk-en-schooldienst
De aangekondigde Kerk-en-schooldienst gaat
vooralsnog niet door. De
coronaversoepelingen zijn te kort geleden
ingegaan, waardoor er niet voldoende tijd is
om de dienst goed voor te kunnen bereiden
en met de predikant en kerk te overleggen.
We hopen hem door te kunnen schuiven naar
het voorjaar.
Natte Gymlessen groep 6
Zwembad Aquamar gaat een pilot houden,
waaraan onze school mee mag gaan doen. De
kinderen van groep 6 zullen na de
herfstvakantie vier momenten met een bus
naar het zwembad worden gebracht om daar
deel te gaan nemen aan een natte gymles.
Bewegen is belangrijk en zwemmen is in het
waterrijke Katwijk een must. De groep gaat
over een periode van 4 weken een aanbod van
lessen krijgen in een aantal thema’s. Aan de
hand van deze vier thema’s ( race, survival,
spel en avontuur ) worden er vele
afwisselende lessen gemaakt, zodat de
kinderen veel ervaring op kunnen doen in en

rond het water. Bij de natte gymlessen staat
samenwerken, spelen, leren, veiligheid en
plezier maken centraal. Mochten er kinderen
zijn die niet beschikken over een diploma, dan
zullen deze elementair zwemles gaan krijgen
tijdens deze weken.

Schoolreisje
Vorige week hebben alle kinderen genoten
van de schoolreisjes. En als de kinderen
genieten, dan genieten de leerkrachten en
begeleiders met hen mee. Bij verschillende
groepen zijn foto’s van het schoolreisje in de
Parro-app geplaatst. Maar dat heeft u vast al
gezien. We zijn dankbaar voor het prachtige
weer en de veilige heen-en terugreis. Dank
aan de ouderraad en de begeleiders voor hun
onmisbare ondersteuning!
Dode hoeklessen
De afgelopen periode is groep voorgelicht op
het gebied van ‘de dode hoek’ van een
vrachtwagen/bus. Ze hebben zelfs twee keer
van de voorpret mogen genieten. Het is zaak
als kind, maar ook als volwassene, niet in die
hoek terecht te komen in verkeerssituaties. De
leerlingen hebben zelf kunnen zien, door op
de stoel van de chauffeur plaats te nemen, dat
je echt onzichtbaar bent als je in die ‘dode
hoek’ terecht komt. Dit zijn, voor iedereen,
leerzame momenten. Fijn dat dit soort
bijeenkomsten georganiseerd worden door
VVN-Katwijk. Dank hiervoor!

Zeeles
Groep 7 heeft deelgenomen aan de Zeeles. In
deze les worden de kinderen bewust gemaakt
van het kwetsbare leven in de zee. Het is
belangrijk dat we het leven in de zee
beschermen, door o.a. zorgvuldig met ons
afval om te gaan. Het leven in de zee is het
waard!

Plastic soup lessen
De groepen 1/2, 3, 4 en 5 hebben
deelgenomen aan de Plastic soup lessen.
Middels deze lessen zijn ze bewust gemaakt
van de invloed van het plasticafval op het
leefmilieu van mens en dier. De groepen 3, 4
en 5 zijn er na de lessen op uit gegaan om de
omgeving te zuiveren van zwerfafval. Alle
kleine beetjes helpen!

Duurzame energielessen
De groepen 6 en 7 hebben deelgenomen aan
het programma over duurzame energie,
mogelijk gemaakt door Katwijk energie
neutraal. Deze lessen worden o.a.
georganiseerd door dhr. Bert Brouwer,
voormalig directeur van de Colignyschool. De
kinderen kregen allemaal een huisje, dat ze op

verschillende manieren konden isoleren. Er is
gepraat over groene energie en hoe er thuis
bespaard kan worden op energie. Het was een
erg leuke en actieve les! Naast lessen over
groene energie zullen we binnenkort ook zelf
groene energie gaan opwekken. Op het dak
van de school komen zonnepanelen en
middels een monitor willen we in de school
zichtbaar maken hoeveel energie daarmee
wordt opgewekt en wat je zoal met die
hoeveelheid ‘schone’ energie kunt doen.

Plusklas
Vorige week is de plusklas weer begonnen. De
plusklas is bestemd voor kinderen die net een
beetje meerr aan kunnen dan wat in de klas
geboden kan worden. N.a.v. de toetsgegevens
en observaties kunnen kinderen voor de
plusklas in aanmerking komen. Iedere
donderdag zullen ze bij juf Willemijn lessen
volgen, waarna ze in de rest van de week in de
klas aan de opdrachten van de plusklas
kunnen werken. De kinderen van de plusklas
werken in de klas met een verkort
programma, zodat ze ook aan het extra werk
toe kunnen komen. Voor meer informatie
over de plusklas kunt u contact opnemen met
Willemijn.
Aanspreekpunt TSO
Sinds dit schooljaar hebben we op de
Colignyschool twee nieuwe coördinatoren van
de TSO. Deze pedagogisch medewerkers van
KOK, die de leiding hebben tijdens de TSO (Bas
van Dijk of Niels van der Stroom ), zijn het
aanspreekpunt voor u als er tijdens dit half
uur iets gebeurt waarover u iets kwijt wilt. U
kunt hen bereiken via de app van KOK, die u
kunt downloaden op uw telefoon of via de
KOK website. Na het inloggen kiest u voor

‘ouderportaal’ daarna voor ‘berichten’. U
stuurt uw bericht naar de TSO van de
Colignyschool en legt uw vraag/opmerking bij
hen neer. Zij zullen vervolgens, indien
gewenst, contact met u opnemen. Mocht u
niet meer weten wat uw inloggegevens bij
KOK zijn kunt u op ‘wachtwoord vergeten’
klikken. Nu komen de vragen en opmerkingen
bij de groepsleerkrachten terecht. Deze zijn
tijdens de TSO echter niet aanwezig i.v.m. hun
pauze.
Mijn naam is Bas
van Dijk, 23 jaar en
woon in Katwijk
aan Zee. Ik ben
werkzaam als
pedagogisch
medewerker bij de
BSO, TSO en ik geef
peutergym bij KOK
Kinderopvang. Ik
heb de opleiding Sport en Bewegen MBO 4
afgerond. In mijn vrije tijd voetbal en tennis ik
graag. Ik ben op dinsdag en donderdag op de
Colignyschool. Ik vind ik het heel leuk om op
die dagen tijdens de TSO bezig te zijn met de
kinderen in de vorm van sport. Mochten jullie
vragen hebben ben ik bereikbaar via het
ouderportaal.
Hallo allemaal! Mijn naam is Niels van der
Stroom, ik ben 27 jaar en ben alweer een paar
jaar werkzaam als pedagogisch medewerker.
Ik heb nu een paar weken kennis mogen
maken met de kinderen van de Colignyschool
en het zijn toppers!
Op de maandag en
de vrijdag ben ik
deel van het team
en altijd
beschikbaar om
even aan te
spreken.

Huiswerk
Binnen het team hebben we afgesproken dat
we vanaf dit schooljaar geen standaard
huiswerk meer aan de kinderen meegeven dat
thuis gemaakt moet worden. Bij leerlingen in
de basisschoolleeftijd is er volgens
verschillende onderzoeken geen enkel effect
van dit maak huiswerk op leerprestaties. In
het voortgezet onderwijs zijn de effecten juist
heel sterk. Daar maakt de leeftijd van
leerlingen verschil: voor oudere leerlingen zijn
hogere positieve verbanden gevonden dan
voor jongere leerlingen. Bij jongere kinderen is
het veel belangrijker dat ze voldoende tijd
hebben om (met elkaar) te kunnen spelen.

Het verschil tussen het basis- en voortgezet
onderwijs is te verklaren. Kinderen in het
primair onderwijs hebben nog onvoldoende
studievaardigheden ontwikkeld en kunnen
hun aandacht dus nog niet voldoende
focussen op huiswerk. Huiswerk wat wel
effectief is, is huiswerk dat voor individuele
kinderen nodig is om lesstof bij te spijkeren.
Ook het leren van toetsen, lezen en oefenen
van bijvoorbeeld de tafels blijkt effectief te
zijn. Daarom zullen we dat wel blijven
opgeven.
Verlofaanvragen
Ook aan het aantal verlofaanvragen buiten de
reguliere vakanties om kunnen we zien dat de
‘Coronatijd’ aan het voorbijgaan is. We
betreuren dit natuurlijk. We hopen dat u er
alles aan doet om tijdens reguliere vakanties
weg te gaan, ook als u een eigen bedrijf heeft.
De leerplicht is immers niet voor niets
ingesteld! U begrijpt dat wij genoodzaakt zijn
uw aanvraag kritisch tegen het licht te houden
en dat we onterecht absente leerlingen
moeten melden bij de leerplichtambtenaar.

Druk bezig
Adri heeft zijn handen in de eerste weken na
de zomervakantie flink laten wapperen. De
strook met scheefliggende stenen naast het
hek heeft hij vangen voor een betonnen
strook. Hopelijk heeft het onkruid hier een
hekel aan en zien we dat niet meer terug. In
de lokalen heeft hij aan de muur ijzeren railskabels opgehangen, zodat er van alles netjes

kan worden opgehangen. De oude bankjes uit
de gymzaal zijn voorzien van een nieuwe
laklaag, zodat ze elders in de school aan een
tweede leven kunnen aan beginnen.
Interessante informatie
Net als vorig jaar kunt u interessante
informatie die wij als school voor u ontvangen
vinden op onze website. Klik daarvoor hier.

