
 

 

 

 

Agenda 
30 augustus 
Begin schooljaar 2020-2021 
 
31 augustus of 1 september 
Luizencontrole 
 
3 september 

Huwelijksdienst juf Tirza en Lennart 

 

8 september 

Schoolfotograaf 

20 t/m 23 september 

Informatie momenten 

24 september 

Schoolreisjes groep 1 t/m 8 

 

Nieuw schooljaar 

Het nieuwe schooljaar gaat beginnen. We 

hopen op een schooljaar waarbij we geen 

Lock down meer zullen meemaken en dat 

alle lessen gewoon op school gegeven 

kunnen worden. Een rustiger jaar dan de 

afgelopen twee, zullen we maar zeggen. 

Daar kijken we eigenlijk wel erg naar uit. 

Er zijn voor de vakantie door de overheid 

versoepelingen doorgevoerd, dat betekent 

voor ons het volgende:  

De kinderen van groep 1/2 mogen a.s. 

maandag binnen gebracht worden door 

een ouder, vanaf de tweede dag kunnen 

de kinderen op het kleine plein bij de 

leerkracht achtergelaten worden. De 

kinderen gaan dan met de juf mee naar 

binnen. Op de eerste schooldag worden 

de kinderen waarvan de achternaam 

begint met een A t/m I met één ouder 

verwacht om 8.20 uur, J t/m P om 8.30 

uur en R t/m Z om 8.40 uur.  

Groep 3 verzamelt vanaf 8.20 uur op het 

kleine plein en gaat met de leerkracht de 

school binnen. 

De groepen 4 t/m 8 kunnen vanaf 8.20 uur 

via de hoofdingang zelf naar binnen 

komen. De leerkrachten wachten hen op 

bij de ingang van het nieuwe lokaal.  

Ouders die voor bijv. vragen aan de 

leerkracht de school binnen willen komen, 

zijn weer hartelijk welkom. Wel vragen we 

u vooraf even een afspraak te maken met 

de leerkracht via de mail of Parro. Ook 

mogen de hulpouders de school weer in 

🥳. We zullen dus snel weer een beroep 

op u gaan doen, om te helpen als bieb-

ouder, luizenpluizer/ster of leesouder e.d. 

We hopen eigenlijk dat u al staat te 

trappelen. Belangrijk blijft dat u wel 1,5 

meter afstand houdt van andere ouders en 

leerkrachten. 

 

We zijn dus nog niet van corona af. Enkele 

maatregelen zijn losgelaten, maar nog niet 

allemaal. In deze nieuwsbrief versturen we 

de link naar de laatste corona-

beslisboom mee, zodat u kunt zien 

wanneer kinderen met 

(corona)verschijnselen volgens de 

landelijke regelgeving wel of niet welkom 

zijn op school. 

Welkom 

In groep 7 heten we juf Renée hartelijk 

welkom. We hopen dat ze een fijne tijd zal 

hebben bij ons op de Coligny. In groep 5 

keert een ‘oude’ bekende terug, meester 

Hugo zal tot de meivakantie de lessen op 

donderdag en vrijdag verzorgen, en om de 

week ook op woensdag. Heel fijn dat je 

ons wederom wilt helpen om vol 

enthousiasme een ‘gaatje’ in de formatie 

te dichten.  

Vorig jaar hebben we afscheid genomen 

van Diënne Kuijt. Zij heeft vele jaren de 

TSO op de Colignyschool verzorgd. Haar 

taken worden overgenomen door Bas van 

briefje 
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Dijk en Niels van der Storm. Zij zullen de 

TSO op de Colignyschool coördineren en 

een van beide zal ook tijdens de TSO-

momenten aanwezig zijn. Als uw kinderen 

nog niet zijn ingeschreven voor de TSO, 

dan kunt u dit doen via de website van 

KOK-kinderopvang. Klik daarvoor op deze 

link. Alle leerlingen die vorig jaar 

ingeschreven stonden, staan dat ook nu 

nog. Kinderen die nog niet staan 

ingeschreven, moeten z.s.m. worden 

aangemeld. Kinderen die vóór 13 

september niet zijn ingeschreven, kunnen 

daarna geen gebruik maken van de TSO.  

Feest 

Juf Tirza zal vrijdag a.s. in de Oude Kerk 

haar ja-woord geven aan haar man 

Lennart. De dienst begint om 16.00 uur. 

De kinderen van groep 8 zijn daarvoor 

uitgenodigd. Wel moeten ze zich vooraf 

even aanmelden, dat kan bij juf Willemijn.  

Helaas zal door de toch nog geldende 

coronamaatregels de feestavond 

verplaatst worden naar een later tijdstip. 

Wat dat betreft zit het hen niet mee. De 

kinderen van groep 8 krijgen deze dag les 

van juf Marit. 

 

Werken met snappet 

De groepen 5 t/m 8 gaan werken met 

snappet. Alle kinderen krijgen hun eigen 

device om met dit programma te kunnen 

werken. In eerste instantie gaan we 

snappet gebruiken voor de verwerking van 

de rekenlessen, maar ook voor andere 

vakken kan snappet worden ingezet.  

Fusie 

Dit schooljaar is de Coligny voor het eerst 

een nevenvestiging van de Rutgersschool. 

De directeur van de fusieschool is Marry 

Alblas. De directievoering op de locatie 

Coligny, zal echter volledig worden 

gedaan door Hergo en Janmarinus. 

Even tot hier... 

In de volgende ‘echte’ nieuwsbrief meer 

informatie. Vooruitlopend op de 

schoolgids, ontvangt u in deze nieuwsbrief 

(op verzoek) alvast een link naar een 

handig overzicht van alle belangrijke 

gegevens voor bijv. op de koelkastdeur.  

Voor vragen, suggesties, opbouwende 

feedback e.d. kunt u zich wenden tot de 

directie. Dat kan via de mail, de telefoon of 

schiet ons  gewoon even aan als dat zo 

uitkomt. We zien en spreken elkaar! 

Gods kinderen 
Een opdracht en ook een uitdaging. Maar 
o, zo belangrijk!  Mooi verwoord in een 
gedicht geschreven door Ad Goos: 

Laat hen zijn wie ze zijn 
laat leven leven 

een bloem een bloem 
een boom een boom 

niet telkens: dwingen, trekken 
rukken, anders willen, 

 
laat hen zijn wie ze zijn 

niet telkens: meten, vergelijken, 
en eisen, wat niet kan: 

vissen blaffen niet 
laat hen zijn wie ze zijn: zichzelf 
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