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Agenda

Kerstfeest is het feest van lichtjes
van gezellig samenzijn
van muziek en sfeer en smullen
kip, kalkoen, of kerstkonijn.

6 januari
Luizencontrole

´t is het feest van kaartjes sturen
aan de mensen die je kent
om ze zo te laten weten
dat je ze niet vergeten bent.

14 januari
Ouderavond continurooster

Kerstfeest is het feest van lief zijn
voor de mensen om je heen
en als ´t kan ook voor de mensen
die gevlucht zijn, of alleen
Kerst is meer dan al die dingen
die je om je heen kunt zien
kerst is Jezus leren kennen
voor de eerste keer misschien
Kerstfeest is het feest van Jezus
´t kostbaarste cadeau van God.
´t is het feest van echte liefde
en dát feest kan niet kapot
Als de boom straks is verdwenen
en de lampjes gaan weer uit
dan gaat kerst met Jezus verder
´t licht van God gaat nooit meer uit!

10 januari
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

20-26 januari
School van de week Aquamar
27 januari
Schoolarts screening groep 7
5 februari
Openmiddag psz ‘t Zonnehoekje
7 februari
Ouders voor de klas
15 maart
Kerk-en-schooldienst Vredeskerk

Kerstwandeling
We mogen terugkijken op een prachtige
kerstwandeling. De kinderen, de ouders en
ook de teamleden hebben ervan genoten. Fijn
dat we op deze manier samen met de
Farèlschool het geboortefeest van Jezus
hebben kunnen vieren. De collecte voor “De
Stal” heeft het mooie bedrag van € 1056,56
Opgeleverd. Het geld is al overgemaakt op de
rekening van de school en zal met een
vriendelijke Kerstgroet van ons allemaal
overhandigd worden aan de medewerkers van
deze mooie organisatie. Foto’s van de
wandeling vindt u op de website en op de
facebookpagina van de school.

Ouderavond
Voor de Kerstdagen ontvangt u hiervoor een
uitnodiging. Om verschillende redenen willen
we als school en MR graag overstappen op
een continurooster. Een van de redenen was
uw input in de tevredenheidsenquête, maar
ook is er vanuit nieuwe ouders veel vraag
naar. We gaan proberen de avond zo concreet
mogelijk te maken en elkaar te voeden met
zoveel mogelijk relevante informatie. Daar is
de avond ook voor bedoeld, om informatie uit
te wisselen. Aan het eind van de avond willen
we u vertellen hoe we met dit onderwerp
verder gaan.

Ouders voor de klas
Vorig jaar hebben we tijdens de landelijke
staking ouders de gelegenheid gegeven om de
lessen over te nemen. Deze ludieke actie, om
de werkdruk voor de leerkrachten een dagje
te verminderen, is zo goed uitgepakt dat we
hebben besloten om deze dag gewoon
standaard in het programma op te nemen.
Wanneer het u leuk lijkt om iets over uw werk,
uw hobby of iets wat u zelf heel interessant
vindt te vertellen of met de kinderen van de
klas te doen, kunt u zich aanmelden bij de
leerkracht(en) van uw kind.
Kerk-en-schooldienst
Al verschillende jaren wordt er in
samenwerking met een predikant van de
Vredeskerk een Kerk-en-schooldienst
georganiseerd. 15 maart zijn kinderen, ouders,
opa’s en oma’s vanaf 15.00 uur weer welkom
in de Vredeskerk . De nieuwe dominee van de
Vredeskerk, ds. Jaap van der Windt, zal in deze
viering voorgaan. In de week voorafgaand aan
de dienst zal hij alle groepen bezoeken.

School van de week
In de week voorafgaande aan deze week
worden de kortingskaartjes uitgedeeld. U kunt
met uw kinderen dan tegen een gereduceerd
tarief naar zwembad Aquamar.

Landelijke staking
De onderwijsbonden roepen op tot een
landelijke tweedaagse staking. Het water staat
het onderwijs aan de lippen en een structurele
oplossing is nog niet in zicht. Binnen ons team
is er nog geen besluit genomen over het wel
of niet deelnemen aan de staking. U wordt
hier na de vakantie van op de hoogte gesteld.

Wegen die scheiden
Vele jaren is juf Karin een van de vaste
gezichten op de Colignyschool geweest. Nu
scheiden onze wegen. Juf Karin zal in 2020
gaan werken op een andere school binnen
onze stichting, namelijk op de Van Der
Brugghenschool. Juf Karin laat weten dat ze
alle leerlingen en ouders de hartelijke groeten
doet en iedereen fijne Kerstdagen, een
gelukkig 2020 en het beste voor de toekomst
toe wenst. Wij wensen juf Karin ook het aller
beste toe en danken haar voor de 23 jaar dat
ze zich voor onze school heeft ingezet.

Terug van weggeweest
Juf Linda zal in de tweede week na de
kerstvakantie terugkeren van haar
zwangerschapsverlof. Ze zal naast meester
Janmarinus weer in groep 4 aan de slag gaan.
We zien uit naar je komst! Juf Linda neemt
ouderschapsverlof op en zal daarom op de
donderdag en vrijdag werken. Op
woensdagochtend zal meester Jens de lessen
in groep 4 blijven verzorgen. Meester Jens
vervangt haar naar aller tevredenheid al vanaf
de zomervakantie en blijft dus aan de groep
verbonden. Daarnaast zal hij
invalwerkzaamheden gaan doen. Dank!
Felicitaties
Juf Tirza heeft met haar vriend een woning
gekocht in het dorp. We feliciteren haar met
haar eerst eigen huis en natuurlijk met de
aanstaande bruiloft, die in het verschiet ligt.
Later meer…

Ambassadeurs
Zoals u wellicht al heeft begrepen, verkeert de
Colignyschool qua leerlingenaantal in zwaar
weer. We geloven erin dat we met ons
onderwijs, het enthousiasme van het team en
de veranderingen die zijn en worden
doorgevoerd voldoende potentie hebben om
weer in rustiger vaarwater te komen. Uw
bijdrage is daarbij essentieel! U bent immers
de beste ambassadeur die een school kan
hebben! Mogen we op u rekenen bij de mondop-mond reclame?

Kerststukjes
Vorige week hebben alle kinderen
kerststukjesgemaakt. We willen alle ouders en
vrijwilligers van de ouderraad bedanken dat ze
zich belangeloos hebben ingezet om er voor
de kinderen weer iets moois van te maken. Er
is weer veel werk verzet om dit alles keurig te
verzorgen. Ook voor de organisatie van het
Sinterklaasfeest en de Kerstwandeling van
gisteravond zijn de dames van de ouderraad
onmisbaar! Dank!
Lezen in de vakantie
In de tweede week na de vakantie beginnen
we weer met de Cito-toetsen en de AVI en
DMT-toetsen. In de vakantie is het belangrijk
dat er door de kinderen gelezen blijft worden,
dit om terugval te voorkomen en natuurlijk
omdat (voor)lezen leuk is en je wereld
vergroot en je leven verrijkt.

Privacy voorkeur
Om beeldmateriaal van uw kind te kunnen
delen via Parro, de website, social media etc.
heeft de school toestemming nodig. Via Parro
kunt u per item doorgeven of u hier wel of
geen toestemming voor geeft. Op dit moment
is het zo dat u deze voorkeuren op elk
gewenst moment kunt bewerken. Om
verwarring te voorkomen blijven de
voorkeuren die u op 1 januari 2020 heeft
doorgegeven geldig tot aan het eind van het
schooljaar. Wanneer u uw voorkeuren
tussentijds wijzigt, is het uw
verantwoordelijkheid om dit even bij de
leerkracht te melden. Om uw voorkeuren te
bewerken volgt u de volgende stappen:

• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
• Tik op Privacy-voorkeuren.
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn,
via de stipjes op het potloodje achter het kind.
KLIK HIER voor een stappenplan
De leerkracht van uw kind ziet gemakkelijk of
uw kind wel/niet op foto’s mag.

