
 

 

 

 

 

Agenda 

30 september 

Bezoek Olmenhorst gr. 1, 2 en 3 (met 

Continurooster voor deze groepen) 

2 oktober 

Opening Kinderboekenweek 

4 oktober 

Speelgoedmiddag groep 1 en 2 

7 oktober 

Voorleesmarathon 

7 t/m 13 oktober 

School van de week Jumping Noordwijk 

10 oktober 

boekenkleedjesmarkt 

11 oktober 

Voorleeswedstrijden  

Afsluiting KBW 

14 t/m 18 oktober 

Inloopmomenten alle groepen 

14 oktober 

Bezoek Olmenhorst gr. 4 

18 oktober 

Continurooster tot 13.30 uur 

Laatste werkdag juf Nelleke  

21 t/m 25 oktober 

Herfstvakantie 

28 oktober 

Studiedag (leerlingen vrij) 

29 oktober 

Luizencontrole 

MR-vergadering 

1 november 

Speelgoedmiddag groep 1 en 2 

 

 

 

 

Olmenhorst 
De groepen 1 t/m 4 gaan een bezoek brengen 

aan de appelboomgaard “de Olmenhorst”. De 

kinderen krijgen een rondleiding en mogen aan 

het einde van het bezoek appels plukken om 

mee naar huis te nemen. De groepen 1 t/m 3 

hebben de dag van hun bezoek een 

continurooster tot  14.00 uur in verband met het 

bezoek aan de Olmenhorst. Mocht u tussen 

14.00 en 15.30 geen opvang voor uw kind 

hebben dan zorgen de leerkrachten daarvoor.   

 

Kinderboekenweek 
Komende maand is het weer zover, de leukste 

week van het jaar: ‘’ De Kinderboekenweek’’.  

Van woensdag 2 oktober tot vrijdag 11 oktober 

gaan wij aan de slag met het thema ‘’Reis mee’’. 

Op woensdag 2 oktober starten wij gezamenlijk 

met de kinderen in de aula om de 

Kinderboekenweek te openen. De opening 

wordt verzorgd door de kinderen van de 

groepen  5 en 6. Tijdens de week zullen er 

allemaal activiteiten plaatsvinden waarin het 

lezen centraal staat. Er zal onder andere een 

voorleeswedstrijd gehouden worden in elke klas 

en de kinderen die willen, krijgen de 

mogelijkheid om eigen kinderboeken te 

verkopen op de boekenmarkt. De kinderen van 

groep 1 en 2 mogen dit alleen onder begeleiding 

van een ouder. De Kinderboekenweek zal op 

vrijdag 11 oktober gezamenlijk afgesloten 

worden met de hele school.  
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School van de week 
Bewegen is belangrijk, dat is geen nieuws. Wat 

wel nieuw is, is dat leerlingen van de 

Colignyschool een week tegen een gereduceerd 

tarief mogen springen bij Jumping Noordwijk. De 

kortingskaartjes worden een week voor ‘onze’ 

week uitgedeeld. 

 

Inloopmomenten 
We werken met EDI, we werken 

klassendoorbrekend, we werken met 

weektaken… We doen veel, we schrijven erover 

in de nieuwsbrieven en de schoolgids en op de 

informatieavond vertellen we erover. Maar… 

eigenlijk zou u het moeten zien. Die mogelijkheid 

gaan we u graag bieden. In de week voor de 

herfstvakantie zullen er door de collega’s van de 

groepen 3 t/m 8 momenten worden ingepland 

waarop u een ongeveer half uurtje welkom bent 

om in de klas te komen kijken. U kunt zich daar 

binnenkort voor inschrijven via de Parro-app.  

De ouders van de groepen 1 en 2 krijgen voor 

deze week een uitnodiging om een ochtend in 

de groep mee te komen kijken. Welkom in de 

Colignyschool. 

 

 

 

Afscheid juf Nelleke 
Na de herfstvakantie komt juf Gerdien weer 

terug. Daar zijn we heel blij om, alleen zullen we 

dan wel afscheid moeten nemen van juf Nelleke, 

die haar zo voortreffelijk heeft vervangen. Fijn 

dat we een beroep op je mochten doen. Het 

voelt alsof je nooit bent weggeweest. 

 

Luizencontrole 
Deze eerste dinsdag van de vakantie staat het 

luizenpluizen weer op de agenda. Het 

‘pluisteam’ kan nog wel wat extra hulp 

gebruiken. U kunt zich aanmelden via 

ouderraad.colignyschool@prohles.nl. Hoe meer 

pluizers, hoe sneller we klaar zijn. 

Ophalen van kinderen 
vanaf de zomer vragen we u om buiten op de 

kinderen te wachten wanneer de school uit gaat. 

We zouden het fijn vinden als u dit op het plein 

wilt doen, zodat de stoep vrij blijft. De kinderen 

van de groepen 1 en 2 komen uit de 

achteringang, de overige groepen uit de 

hoofdingang. 

Bij het naar binnenkomen maken de groep 1 t/m 

4 gebruik van de achteringang op het kleine 

plein. Deze deur gaat namelijk eerder open. 

Voetbalkooi 
Door de komst van de voetbalkooi zijn er veel 

kinderen uit de wijk na schooltijd rondom de 

Colignyschool te vinden en wordt er ook buiten 

de kooi gevoetbald. Om er voor te zorgen dat 

het gebal geen schade meer veroorzaakt aan het 

pand van onze buren, hebben we na een tip, aan 

de buitenkant van de voetbalkooi een extra doel 

laten maken. Dank voor het meedenken!  

Grej of the day 
Na de herfstvakantie gaan we in de groepen 3 

t/m 8 twee keer per week werken met “Grej of 

the day” (GOTD). (grej = Zweeds woord voor 

”een ding”) Het is bedacht in 2009 in het 

noorden van Zweden. Grej of the day zijn mini-

lessen gebaseerd op hints, feiten, 

nieuwsgierigheid en het maken van 

verbindingen. De lessen kunnen gaan over 

mensen, plaatsen of gebeurtenissen. Het doel 

van GOTD is om interesse te wekken bij 

kinderen, hen aan te zetten tot onderzoek, de 

nieuwsgierigheid te prikkelen en de interactie 

tussen de driehoek leerkracht-leerling-ouder(s) 

te vergroten. Het concept bestaat uit 8 tot 10 

minuten durende mini-lessen in drie delen. 

(z.o.z.) 
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Deel 1 : De aanwijzing 

• We geven de kinderen een hint/clue/raadsel. 

(“Groot en hoog monument“) 

• De kinderen gaan op zoek naar de oplossing. 

• De kinderen leggen de hint thuis voor. 

Deel 2 : De mini-les  

• We inventariseren de mogelijke oplossingen in 

de klas en geven de juiste oplossing. 

• We vertellen over de oplossing en vragen de 

kinderen dit thuis over te brengen. 

Deel 3 : Thuis navertellen 

• De kinderen vertellen thuis wat de oplossing 

was en welke kennis zij hebben opgedaan over 

het onderwerp. 

Inspectiebezoek 
Voor ons was het een bezoek waar we met 

gezonde spanning naar uitkeken. Sinds 

september 2017 zijn we als team bezig het 

anders dan voorheen aan te pakken en 

vernieuwingen door te voeren. We waren 

nieuwsgierig hoe de inspectie tegen deze 

verandering aan zou kijken en wat haar oordeel 

zou zijn. Dat hebben we gekregen. Als 

Colignyschool hebben we als volgt gescoord:  

Didactisch handelen (hoe leer je leerlingen iets 

aan) – voldoende (met potentieel tot 

doorgroeien) Pedagogisch klimaat (hoe ga je met 

leerlingen om) – dikke voldoende  

Kwaliteitszorg – voldoende  

Kwaliteitscultuur – goed  

 

 

 

Wij zijn heel erg blij met deze beoordeling en 

vinden, met de inspecteur, dat we de afgelopen 

jaren gegroeid zijn en dat we alles in huis 

hebben om door te groeien. Uiteraard zijn er ook 

enkele aanbevelingen gedaan, waarmee we aan 

de slag gaan. Bent u hier nieuwsgierig naar? Kom 

gerust even langs bij de directie. 

 

 

De Colignyschool in beeld 
Door basisschoolinbeeld zijn vorig schooljaar 

verschillende filmpjes gemaakt waarin we 

uitleggen waar de Colignyschool voor staat, wat 

we doen en wat onze toekomstplannen zijn. 

Deze filmpjes zullen binnenkort via de sociale 

media verspreid worden. U kunt de filmpjes nu 

alvast bekijken. Ze zijn te vinden op onze geheel 

vernieuwde website. Kunt u ze alle vijf vinden? 

Als u toch op de site aan het surfen bent, 

nodigen we u uit om daar ook eens kritisch te 

kijken en ons uw op- en aanmerkingen door te 

geven. Dat kan bij Janmarinus,  via 

janmarinus.vooijs@prohles.nl.  

 
 
“t Zonnehoekje 
Na de herfstvakantie zullende kinderen van 
peuterspeelzaal en hun leidsters in intrek nemen 
in de Colignyschool. We hopen op en zien uit 
naar een fijne samenwerking. De 
peuterspeelzaal zal iedere ochtend open zijn en 
op maandag en donderdag ook in de middag. 
 

 
 
Gebedsgroep 
Als school zijn we dankbaar dat er binnen de 
oudergeleding een groep moeders is die voor de 
school, de kinderen en de leerkrachten bidden 
en zo het wel en wee van de school voor de 
troon van de Allerhoogste willen brengen. 
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Hieronder vertelt de gebedsgroep iets over hun 
werkwijze. 
 
We staan met elkaar aan het begin van een 
nieuw schooljaar. Dat betekent dat ook wij als 
gebedsgroep weer van start zijn gegaan. Om de 
week komen we op maandagmiddag samen. 
Elke keer staan twee groepen centraal waarbij 
we vooraf vragen of die groepen dank- en 
gebedspunten aan willen leveren en bidden we 
voor alle kinderen van die twee groepen.  
Op deze manier komt elke groep een aantal keer 
per schooljaar aan de beurt.  

Verder bidden we voor het team en alles wat er 
speelt in en rondom de school.  Ook is er de 
mogelijkheid om (anoniem) een gebedsbriefje in 
onze brievenbus/locker te doen.  Wil je weten 
wat we doen of wil je gewoon een keertje 
langskomen om te kijken, spreek dan gerust één 
van ons aan. Wij zien er naar uit om nieuwe 
bidders te verwelkomen!  Tenslotte wensen we 
alle leerlingen, ouders, personeel en andere 
betrokkenen heel veel zegen in het nieuwe 
schooljaar! Wij bidden voor jullie!  
De gebedsgroep:          
Annette, Henneke, Karina, Joanne, Renate, Riona 

 


