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Agenda
3 juni
12.00 uur vrij
6 juni
Vrij i.v.m. 2e Pinksterdag
7 juni
Sport(mid)dag
Geen BSO i.v.m. studiedag KOK
10 juni
8.30 uur Spreekuur Sandra Pronk,
jeugdhulpverlener
15 t/m 17 juni
Schoolkamp groep 8
24 juni
Rapporten mee

Vooruitblik
Met deze week erbij zijn er nog 6 schoolweken
te gaan. Bijzondere weken, zoals altijd aan het
eind van een schooljaar. Vooral de
veelzijdigheid van wat er nog komt is
bijzonder; de ene keer zit je aan tafel om te
praten over wel/niet doorgaan naar een
volgende groep, dan weer neem je afscheid
van iemand en ‘een dag later’ sta je op het
sportveld voor de sportdag. En wat te denken
van de slotmusical en de schoonmaakavond?
Ook zo heerlijk tegenstrijdig! Aan de lengte
van de agenda is te zien dat er nog heel wat te
gebeuren staat voordat de deur wordt
dichtgetrokken voor de zomervakantie. Het
worden ongetwijfeld mooie en waardevolle
weken!

28 juni
10-min gesprekken (facultatief)
29 juni
Studiedag (leerlingen vrij)
30 juni
Geen studiedag, school tot 14.30 uur
1 juli
slotactiviteit
4 juli
Afscheid groep 8
5 juli
Schoonmaakavond
6 juli
Laatste schooldag groep 8
8 juli
Laatste schooldag 12.00 uur vrij

Terugblik
We hebben een maand met veel vrije dagen
en prachtig weer achter de rug. Een bekend
lied zingt: Tel uw zegeningen een voor een. En
dat mogen we zeker doen, want er zijn meer
zegeningen te noemen. De Cito-scores van
groep 8 zijn binnen en deze zijn, ondanks
corona en strubbelingen rondom het vertrek
van de juf, voor alle kinderen voldoende om
naar de door hen gekozen vervolg school te
kunnen. Ook is de gemiddelde score precies
gelijk aan de landelijk gemiddelde score.
Juf Manon is weer aan het werk en heeft het
ontzettend maar haar zin met de kinderen van
groep 5. Voor alle groepen staan op vaste
dagen weer vaste leerkrachten. Op woensdag,

donderdag en vrijdag kunnen we soms
rekenen op extra ondersteuning. Juf Jolanda
werkt in de bovenschoolse pool als
invalleerkracht, maar als er geen zieken zijn,
dan is zij aanwezig op de Colignyschool. Ze
stelt zich in deze nieuwsbrief kort aan u voor.
Daarnaast hebben we op het moment totaal
geen last van enige coronamaatregelen, de
hulpouders kunnen de school weer in en doen
zulk bijzonder goed werk. De puzzel van de
formatie voor volgend schooljaar krijgt steeds
meer vorm. Al met al heel veel zegeningen
dus. Na de mei-week werden we echter
opgeschrikt door het bericht dat Quincy uit
groep 6 acute leukemie heeft. Natuurlijk zijn
we ontzettend geschrokken en we hopen en
bidden, dat de behandelingen die zijn gestart
mogen aanslaan. Alle momenten dat Quincy
zich goed genoeg voelt om naar school te
komen, is ze bij haar klasgenoten in groep 6.
Cito-toetsen
Deze weken worden de Cito-toetsen van het
leerlingvolgsysteem weer afgenomen. Het is
belangrijk dat de kinderen van groep 3 t/m 7
zoveel mogelijk op school zijn, zodat de
toetsen gelijktijdig afgenomen kunnen
worden. Kunt u hier bij het plannen van
tandartsbezoeken e.d. rekening mee houden?

Pinksterweekend
Komend weekend vieren we het Pinksterfeest,
de uitstorting van de Heilige Geest. Dit feest
mag ons in vuur en vlam zetten, inspireren,
wat betreft het omkijken naar onze naaste en
de liefde naar elkaar. Omdat het een lang
weekend is zijn alle leerlingen om 12.00 uur
uit. Goed weekend gewenst!

Sportdag
Dinsdag 7 juni staat de sportdag op de
planning. De groepen 0/ 1 /en 2 blijven op
school. Zij zullen onder begeleiding van ouders
diverse spelletjes op het schoolplein gaan
doen. De groepen 3 t/m 8 gaan naar sportpark
‘de Goerie’. Rond 11 uur zullen wij met de
kinderen uit groep 3 t/m 7 gaan lopen naar de
Goerie. De kinderen zijn over verschillende
groepen verdeeld en zullen onder begeleiding
van kinderen uit groep 8 en ouders diverse
sportactiviteiten gaan doen. Rond 14.15 uur
zit de sportdag er op en lopen we gezamenlijk
weer terug naar school. We willen u vragen
om :
•
•

•

Ervoor te zorgen dat uw kind sportief
gekleed is deze dag;
De kinderen een 10 uurtje mee te
geven, we eten en drinken op school
tijdens de 10 uur pauze;
Uw kind een lunchpakketje mee te
geven. We lunchen op de Goerie.

We hopen op een gezellige, zonnige maar
vooral sportieve sportdag.

Plantjes markt Rutgersschool
Op de Rutgersschool zijn ze druk bezig om een
groen plein te realiseren. 15 juni wordt daar
vanaf 12.00 uur op het plein een
plantjesmarkt georganiseerd. Uiteraard zijn
ook ouders en kinderen van de locatie
Colignyschool hartelijk welkom.

Formatie volgend schooljaar
De formatie van volgend schooljaar wordt
volgens de Prohles-afspraak drie weken voor
de zomervakantie bekend gemaakt. Gezien
het aantal kleuters dat we volgend schooljaar
mogen verwelkomen, kunnen we wel alvast
zeggen dat er twee aparte kleutergroepen
geformeerd kunnen worden. Voor de andere
groepen die we kunnen maken, proberen we
zo goed mogelijk een combinatie / verdeling
te maken.

Fusie
De beide teams zijn de afgelopen periode bij
elkaar in de keuken gaan kijken en de eerste
gezamenlijke teamvergadering is ook geweest.
Op 15 juni zullen de teams samen met de
beide MR-en verder spreken over hoe de
nieuw school vorm moet gaan krijgen.
Piketpaaltjes slaan zullen we maar zeggen. U
als ouders wordt vertegenwoordigd door de
MR-leden Jaap van der Plas, Tim Valk en Arjan
Remmelzwaal. Als de contouren van de
nieuwe school, de stappen hoe we die gaan
vormgeven en organiseren duidelijk zijn,
zullen we u daar zo volledig over informeren.
TSO
Wanneer er tijdens het overblijven dingen
gebeuren, waarover u contact zou willen
hebben met de medewerkers van KOK, kunt u
via de mail rechtstreeks contact opnemen met
margreet@kokkinderopvang.nl. Zij zal er dan
voor zorgen dat de TSO medewerker contact
met u zoekt. In de nieuwsbrief van oktober
stond dat u via de app
contact op kon
nemen, dat is bij deze
aangepast.

Musical groep 8
Groep 8 is druk bezig met het instuderen van
de musical. Naast de leerkrachten is er ook
ondersteuning door de moeder van Julian. De
uitvoeringsavond is een dagje vervroegd. Deze
is nu op maandag 4 juli en wordt gehouden in
de Vredeskerk. De ouders van de kinderen van
groep 8 ontvangen t.z.t. uiteraard een mooie
uitnodiging voor deze feestelijke avond.

Even voorstellen!
Mijn naam is Jolanda van den Herik-Broekhoff.
Geboren en getogen in Katwijk en daar ook al
25 jaar werkzaam als leerkracht in het
basisonderwijs. Ik heb na de pabo 2 jaar in de
invalpool gewerkt, toen 23 jaar op de Chr.
Opleidingsschool en sinds afgelopen 1 mei
opnieuw in de invalpool. Dit betekent dat ik
werkzaam ben voor Prohles en inzetbaar ben
op alle scholen binnen deze stichting, op
woensdag, donderdag en vrijdag. Als er op
geen enkele school inval nodig is, kom ik naar
de Gaspard de Coligny om daar
ondersteuning te bieden in 1
van de groepen (meestal in
groep 1/2). Ik kijk uit naar een
fijne, leerzame tijd op deze
school!
Ouderraad zoekt leden!
Voor volgend schooljaar is de
ouderraad op zoek naar nieuwe
leden. Vind je het leuk om te helpen bij het
organiseren van de activiteiten op school,
meld je dan aan!
Ben je geïnteresseerd of wil je eerst nog wat
informatie laat het ons weten via
ouderraad.colignyschool@prohles.nl.

