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Agenda

1 maart
Einde vakantie
5 maart
Speelgoeddag groep 1/2
8 en 9 maart
Plaatsing speeltoestellen grote plein
1april
Paasfeestvieringen
2 t/m 5 april
Vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen

Fusie

U heeft in de brief van dhr. Venema
kunnen lezen dat de Colignyschool en
de Rutgersschool per 1 augustus gaan
fuseren. Onze school zal op papier een
nevenvestiging worden van de
Rutgersschool. Voorlopig zal er voor
de beide scholen niets veranderen. De
scholen blijven zelfstandig
voortbestaan. Uiteraard zullen we
zoeken naar mogelijkheden waar we
kunnen samenwerken en op termijn
zou het zo maar eens kunnen dat de
samenwerking steeds verder wordt
uitgebouwd. Elkaar versterken op de
punten waar je goed in bent, kan
alleen maar nog beter onderwijs
opleveren!

Verbouwing

De verbouwing is nu echt bijna klaar.
Als de school na de vakantie weer
open gaat dan is echt alles gedaan,
zijn de schilders klaar, alle meubels
geplaatst. We zien er naar uit. De
plaatsing van de nieuwe
speeltoestellen is uitgesteld naar de
tweede week van maart.
Uiteraard zouden we heel graag laten
zien wat het resultaat is van de
verbouwing, maar dat zit er voorlopig
nog niet in. Laten we afspreken dat
zodra het kan we een openhuis
organiseren en iedereen welkom is om
de school van binnen te komen
bewonderen. Vooralsnog moet u het
even met deze foto en dit filmpje doen.

Personalia

Juf Gerdien en haar man David
verwachten in mei hun derde zoon.
Door coronaregelgeving zal Gerdien al
eerder stoppen met werken in groep 3
dan gebruikelijk is bij een
zwangerschap. Na de
voorjaarsvakantie zal ze nog een week
in de groep werken, daarna mag dat
niet meer en zal ze andere taken
binnen de school gaan doen, waarbij
ze minder contact heeft met kinderen.
Op woensdag zal juf Tineke met groep
3 gaan werken, op donderdag en

vrijdag zal juf Dita
Beugelsdijk met de
kinderen van groep 3
werken. Juf Dita is op
dit moment
leerkrachtondersteuner
in o.a. groep 3 op de
Farèlschool.
Op de dagen dat juf Tineke voor groep
4 zou staan, zullen de lessen in die
groep ook door juf Dita worden
verzorgd. We zijn blij dat we deze
oplossing hebben gevonden. De bron
met leerkrachten die kunnen invallen is
namelijk helemaal opgedroogd.
In de komende periode groeit groep
1/2 uit tot een grote groep kleuters. Op
maandag en vrijdag zal juf Ingeborg
daarom als extra ondersteuning in de
groep aanwezig zijn en op dinsdag t/m
donderdag juf Renate. Daarnaast zal
het tweede kleuterlokaal in gereedheid
gebracht worden, zodat de kinderen
van groep 1/2 in twee lokalen kunnen
werken en spelen. Voor groep 5
betekent dit dat juf Ingeborg daar niet
meer op maandag, maar op donderdag
ondersteuning biedt.

Gezocht

Voor groep 1/2 zijn we op zoek naar
speelmaterialen. Wellicht heeft u
Playmobil poppetje of diertjes,
houtentreinbanen, poppen of
poppenkleertjes die ongebruikt in de
kast liggen. De kleuters zullen er erg
blij mee zijn. Tevens zijn we voor
groep 1/2 op zoek naar
verschoonkleding. U kunt voor zowel
het speelgoed als de kleding contact
opnemen met juf Manon.

Inleveren materialen

Tijdens het thuisonderwijs zijn er door
verschillende collega’s leesboeken
meegegeven naar huis. Nog niet alle
boeken zijn teruggebracht. Ook missen
we nog enkele acer-tablets. U begrijpt
dat we na de vakantie graag alles weer
terug op school ontvangen!
Shownieuws

Hallo mijn
naam is
Julian en ik
zit in groep
7. In
november
heb ik
meegedaan aan de audities van
Kinderen voor Kinderen. Eerst
moesten we op het nummer
‘dierenfreak’ een filmpje opnemen en
dit insturen. Toen moest je wachten op
antwoord of je door was. En ik was
door naar de volgende ronde!!! De
volgende ronde was in Hilversum, we
moesten een bepaald gebouw in en
daar moesten we dansen en zingen.
We gingen heel veel verschillende
dingen doen zoals: stem opwarmen en
dansjes leren. We leerden de
nummers ‘en toen’ en ‘ineens is alles
anders’. Aan het eind van de dag
kregen we een brief mee naar huis die
we nog niet mochten openmaken.
Toen we in de auto zaten hebben we
de brief opengemaakt en daar stond in
‘gefeliciteerd, je bent door naar de
laatste audities’. Van de 800 kinderen

waren er toen nog 100 over. De laatste
ronde moesten we nog meer dansjes
leren en nog veel meer zingen. Aan
het einde van de dag werden we in
groepen gezet en kregen we de
uitslag. Ik ben super blij want……. Ik
zit in koor 42 van Kinderen voor
Kinderen. Ik moet nu heel veel en hard
oefenen op de liedjes en dansjes. Ook
hebben we vaak opnames. Jullie
kunnen mij zien in de clip die voor de
koningsspelen uitkomt. Ik mag nog niet
vertellen hoe
dit lied gaat
heten. Ik heb
super veel
zin in dit jaar!

Cito

Na de vakantie zullen in alle groepen
de M-toetsen van Cito afgenomen
worden. Na de thuiswerk periode zijn
we benieuwd waar alle kinderen staan.
Het is belangrijk dat kinderen ook in de
vakantie blijven lezen.
Beslisboom

Op de website staat de laatste corona
beslisboom, zodat u kunt zien welke
regels er gelden als er bij een kind of in
een gezin corona gerelateerde
klachten zijn.

Vrijwillige bijdrage

De ouderraad attendeert u er op dat
nog niet iedereen de vrijwillige bijdrage
heeft overgemaakt! U heeft hiervan in
oktober deze brief ontvangen. Mocht u
nog niets hebben overgemaakt, vragen
zij u dit alsnog te doen!

Vakantierooster 2021-2022
Het is nog lang niet zover, maar hierbij alvast het vakantierooster voor het
komende schooljaar:
Herfstvakantie
18-10-2021 - 22-10-2021
Kerstvakantie
27-12-2021 - 07-01-2022
Voorjaarsvakantie
28-02-2022 - 04-03-2022
Pasen
15-04-2022 - 18-04-2022
Koningsdagvakantie
25-04-2022 - 29-04-2022
Meivakantie
02-05-2022 - 06-05-2022
Hemelvaart
26-05-2022 - 27-05-2022
Pinksteren
06-06-2022 - 06-06-2022
Zomervakantie
11-07-2022 - 19-08-2022
De kinderen zijn de vrijdagen voor alle vakanties vanaf 12.00 uur vrij

