
 

 
 
 
 
 
 
 
Agenda 

5 december 
Sinterklaasfeest, school tot 13.30 uur 
 
9 december 
Schaatsen groep 7 en 8 
 
12 december 
Kerststukje maken 
 
19 december 
School tot 12.00 uur 
Kerstwandeling vanaf 17.30 uur 
 
20 december 
School tot 12.00 uur 
 
6 januari 2020 
Eerste schooldag 2021 
 
23 januari 
Studiedag, leerlingen vrij 
 
Sinterklaas 
Hij is al weer een tijdje in ons land…. 

Sinterklaas!  Ook dit jaar komt de Sint ons 

weer met een bezoek vereren. Op 

donderdag 5 december komt hij om 8.45 

uur op school aan. De kinderen van groep 

1, 2, 3 en 4 en de peuterspeelzaal 

verzamelen zich op het "kleuterplein" om 

de Sint en zijn pieten te verwelkomen. De 

kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 mogen op 

het grote plein verzamelen. Zij gaan met 

hun leerkracht naar het kleine plein. Als 

ouders of grootouders bent u natuurlijk 

ook van harte welkom. Na de ontvangst 

gaan de kinderen met de leerkrachten 

naar de klas. We kijken met de kinderen 

uit naar de komst van de Sint. Vol 

verwachting klopt ons hart....... De 

kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen hun 

surprise tussen 8.15 uur en 8.30 uur in de 

klas brengen. 

Kerststukje maken 
12 december mogen de kinderen op 

school weer een kerststukje maken. We 

hebben hiervoor natuurlijk heel veel 

kerstgroen nodig. Mocht u in de 

gelegenheid zijn om een (grote) 

hoeveelheid aan te leveren, kunt u dit 

doorgeven aan juf Renate. 

renate.zwanenburg@prohles.nl 

Kerstfeestviering 
De voorbereidingscommissie is druk bezig 

met het voorbereiden van de 

kerstwandeling. De wandeling wordt 

georganiseerd samen met de Farèlschool. 

Het vertrek en de aankomst is op die 

locatie. Voor het begeleiden van de 

verschillende groepjes zijn we nog op zoek 

naar herders. U kunt zich daarvoor 

opgeven bij juf Gerdien. 

gerdien.dehoop@prohles.nl. Omdat we de 

kinderen ’s avonds bij de wandeling 

verwachten, zijn ze deze dag vanaf 12.00 

uur vrij. Dit geeft de teams de 

mogelijkheid om de laatste 

voorbereidingen te treffen. 
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Actie Schoenendoos 
Door de gezinnen van de Colignyschool 

zijn 88 prachtig versierde en gevulde 

schoenendozen ingeleverd. Wat een 

geweldig resultaat! U heeft ze vast wel 

zien staan rondom de haard. Vorige week 

zijn de dozen naar de Vredeskerk 

gebracht, vandaaruit zijn ze verstuurd naar 

Aktie4kids. Van geven wordt je rijker… dat 

hebben we gezien aan de trotse gezichten 

van de kinderen die een doos kwamen 

binnenbrengen. 

  

Continurooster 
Vorig schooljaar hebben we i.v.m. het 

zomerse weer een week met een 

continurooster gedraaid. Vele ouders 

hebben gevraagd of we hier in de 

toekomst niet structureel op over zouden 

kunnen gaan. Binnen het team en de MR 

wordt er op dit moment gekeken naar de 

mogelijkheden. Ook u als ouders willen we 

graag vroegtijdig in het proces van wel of 

geen continurooster betrekken. Daarom 

zal er op 14 januari een ouderavond 

belegd worden rondom dit onderwerp, 

zodat we sámen van gedachten kunnen 

wisselen. U wordt hierover nog nader 

geïnformeerd door de oudergeleding van 

de MR. 

Aanpassingen kleuterplein 
In de komende periode zal het 

kleuterplein worden aangepakt. Er zijn 

verschillende ideeën die nu worden 

uitgewerkt. Een nieuw speeltoestel, een 

groenere uitstraling en meer uitdaging en 

speelmogelijkheden staan op het 

verlanglijstje. We hopen dat we in het 

voorjaar een paar grote stappen gezet 

hebben. 

 

Aanpassen aula 
Een architect heeft opdracht gekregen om 

de aula van de school opnieuw in te 

richten. De tekeningen  zijn veelbelovend. 

Voor een impressie kunt u een kijkje 

nemen op de website. We verwachten dat 

de verbouwing in de loop van volgend 

kalenderjaar gerealiseerd zal gaan 

worden.   

Chromebooks 
Om de peuteropvang een plekje binnen de 

Colignyschool te kunnen geven, hebben 

we het ICT-lokaal ‘opgeofferd’. We missen 

de computer-capaciteit uit dit lokaal 

echter wel en daarom zijn er nieuwe 

chromebooks besteld. Deze google-

laptops kunnen breed door de gehele 

school gebruikt worden. Binnenkort 

worden ze geleverd en ingericht. De 

verwachting is dat we ze  de weken na de 

Kerstvakantie in gebruik kunnen nemen. 
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Vanuit de ouderraad 

Het afgelopen jaar is er heel veel kleding 

ingeleverd in de kledingcontainer. Het 

geld dat dit oplevert, wordt gebruikt om 

activiteiten voor de kinderen te 

organiseren. Ook komend jaar staat de 

container weer op het plein. 

Rondom de Bijbelverhalen van advent 
De wonderen stapelen zich op in de 

verhalen van deze periode. De oude 

Elisabeth en Zacharias krijgen een kind. 

Maria krijgt bezoek van een engel, die 

vertelt dat ze moeder wordt van Gods 

zoon. En de herders van Bethlehem zien 

een groot hemels leger en gaan op weg 

naar het kind in de kribbe. Kerst is het 

feest van de wonderen. Wonder boven 

wonder! 

Vanuit de gebedsgroep 
Inmiddels zijn we al weer een aantal keren 

bij elkaar geweest. We mochten de dank- 

en gebedspunten van de kinderen maar 

ook al het andere wat speelt, bij onze 

Hemelse Vader brengen. Wat is het goed 

om te weten dat we met alles bij Hem 

terecht  kunnen. Gelukkig is er heel veel 

om voor te danken maar er zijn uiteraard 

ook altijd veel punten om voor te bidden. 

En daar zijn we blij mee!  

Aan het eind van afgelopen schooljaar 

hebben we afscheid moeten nemen van 

één van onze trouwe bidders Louise. Als 

bedankje voor haar inzet hebben we een 

high tea gehouden met elkaar.  Nu kijken 

we al weer een beetje vooruit naar Kerst 

en hebben we met elkaar iets leuks 

gemaakt om mee te geven aan de 

kinderen.  

 

Ook deze dingen doen we als gebedsgroep 

met elkaar! Mocht je enthousiast zijn 

geworden en met ons mee willen bidden? 

Dan ben je van harte welkom om aan te 

schuiven.
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