
 

 

 

Agenda 

7 februari 

Ouders voor de klas 

Speelgoedmiddag gr. 1 en 2 

10 februari 

rapporten mee 

13 en 18 februari 

10-min gesprekken groep 1 t/m 8 

21 februari 

Continurooster tot 13.30 uur 

24 t/m 28 februari 

Voorjaarsvakantie 

Enquête schooltijden 

Op de druk bezochte informatieavond van 

14 januari is er van gedachten gewisseld 

over het aanpassen van de schooltijden. 

Deze gedachtewisseling is als zeer prettig 

ervaren door zowel het team, de MR en 

directie. Afgesproken is dat we een 

ouderpeiling zouden houden. Deze is 

inmiddels uitgezet en via de mail aan u 

verzonden. Al heel veel ouders van 

leerlingen en aangemelde leerlingen 

hebben de enquête ingevuld. Dit kan nog 

t/m  31 januari. Daarna zal de MR de 

uitslag bespreken en een keus maken. U 

wordt hier uiteraard over geïnformeerd. 

 

Ouders voor de klas 

Net als vorig jaar willen we dit jaar de 

mogelijkheid bieden aan ouders een les te 

laten verzorgen over hun hobby, interesse 

of werk. (groot)Ouders die dit leuk vinden, 

kunnen zich aanmelden bij de leerkracht 

van hun zoon of dochter.  

 

Openmiddag ’t Zonnehoekje 

We zijn heel blij met de komst van ’t 

Zonnehoekje in de Colignyschool. Er 

ontstaat een mooie samenwerking met de 

pedagogisch medewerkers van de 

peuteropvang. Op woensdagmiddag 5 

februari van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt 

de locatie officieel geopend en is iedereen 

welkom een kijkje te komen nemen. Ook 

de school is open ter bezichtiging. 

Rapport mee 

Op maandag 10 februari krijgen de 

kinderen hun rapport mee naar huis. 

Mocht u het rapport nog thuis hebben, 

verzoeken we u dit z.s.m. mee naar  

school mee te geven. 

10-min gesprekken 1 t/m 8 

Via Parro ontvangt u volgende week een 

uitnodiging zodat u zich kunt inschrijven 

voor de gesprekken. Ouders met 

meerdere kinderen op school krijgen de 

mogelijkheid om eerder in te schrijven, 

zodat ze hun gesprekken aansluitend 

kunnen plannen. Ook de ouders van groep 

3 worden voor deze gesprekken 

uitgenodigd. Het gespreksmoment dat 

voor deze groep gepland stond in maart 

komt te vervallen. 

Voorjaarsvakantie 

De vrijdag voor de voorjaarsvakantie 

werken we met een continurooster tot 

13.30 uur. 

Kerk-en-schooldienst 

In de 40-dagentijd is er op 15 maart om 

15.00 uur een Kerk-en-schooldienst in de 

Vredeskerk. Alle kinderen en ouders zijn 

voor deze middagdienst uitgenodigd. Op 

donderdag 12 maart komt ds. Jaap van 

der Windt op school om met de kinderen 

van de school kennis te maken en met 

hen over het thema van de dienst te 

praten.  
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Vanuit de ouderraad 

Voor volgend schooljaar is de ouderraad 

op zoek naar nieuwe leden. Twee van de 

huidige ouderraadsleden zullen aan het 

einde van het jaar afscheid nemen. 

Ouders die interesse hebben, kunnen zich 

aanmelden bij de ouderraad via 

ouderraad.colignyschool@prohles.nl. 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige bijdrage 

Nog niet alle ouders hebben de vrijwillige 

bijdrage overgemaakt naar het 

rekeningnummer van de ouderraad. U 

kunt het geld o.v.v. de naam en groep van 

uw kind(eren) overmaken op 

rekeningnummer: NL76 RABO 

0331898543  t.n.v. Prohles, ouderraad 

Colignyschool. Per schoolgaand kind is 

het bedrag € 20,00.  
De ouderbijdrage wordt gebruikt, om 

allerlei kosten te betalen, die niet 

gesubsidieerd worden, zoals de 

organisatie van buitenschoolse 

activiteiten, festiviteiten (Sint, Kerst, 

Paasfeestviering, sportevenementen enz.) 

 

 

Groep 6 op expeditie 

Afgelopen dinsdag kreeg groep 6 een 

gastles van een vakdocent van het 

Kunstgebouw. Deze gastles hoort bij het 

project ‘De Expeditie’. De expeditie is een 

project rondom het kunstwerk van Pepijn 

van Nieuwendijk. We hebben samen met 

de vakdocent gekeken naar de expeditie-

kist en alles wat erin opgeborgen zat. 

Aansluitend hebben we een doosje 

versierd voor zelfverzonnen expeditie-

voorwerpen.  
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