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Agenda
6 november
Staking, school gesloten
7 en 12 november
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
groep 8, volgt later
14 november
Groep 7 naar boerderij
25 tot 29 november
Sintspelletjes groep 1 t/m 4
5 december
Continurooster tot 13.30 uur, lunch mee
Staking
We realiseren ons dat een staking overlast
oplevert – onze excuses daarvoor. Maar op 6
november behandelt de Tweede Kamer de
onderwijsbegroting, en we willen de politiek
maximaal onder druk zetten om met extra geld
over de brug te komen. Dat geld is heel hard
nodig om de hoge werkdruk en het
lerarentekort in het basis- en voortgezet
onderwijs te bestrijden. Alleen met een goed
salaris houden we ons werk aantrekkelijk, en
vinden we voldoende nieuwe collega’s om te
blijven doen wat wij het liefste doen: goed
onderwijs geven aan uw kinderen. Zij zijn
topprioriteit!

10-minuten gesprekken
Op 7 en 12 november zijn voor de groepen 1
t/m 7 de 10 minuten-gesprekken. Tijdens deze

gesprekken zullen de eerste indrukken van dit
schooljaar van u en de leerkrachten besproken
worden. U kunt zich inschrijven voor deze 10minutengesprekken op een voor u meest
passend tijdstip. Ouders met meerdere
kinderen op school hebben zich (om
aansluitende gesprekken te kunnen plannen)
een dag eerder op kunnen geven, dan ouders
waarvan er één kind op onze school zit. Na de
sluitingstijd van de inschrijvingen wordt de
planning compleet gemaakt en ontvangt u een
bevestiging.
5 december
In de jaarplanning zijn we vergeten op te
nemen dat we op 5 december met een
continurooster werken tot 13.30 uur.
Afsluiting Blink-projecten
In de groepen 6 en 8 hebben de kinderen hun
Blink-projecten afgesloten. Groep 8 heeft een
belevingsmuseum gemaakt over het thema
“wereldsterren”. In groep 6 hebben de
kinderen elkaar in een presentatie van hun
posters over een beroemd kind laten zien wat
ze hebben geleerd.

Vertrouwenspersoon
Soms gebeurt het dat kinderen worden gepest,
of dat ze het gevoel hebben dat ze worden
buitengesloten. Uiteraard proberen we als
school dit soort problemen zo snel mogelijk te
signaleren en er mee aan het werk te gaan.
Wanneer kinderen tegen pestgedrag e.d.
aanlopen kunnen ze dit met hun eigen

leerkracht bespreken. Mocht dit om welke
reden dan ook lastig liggen, dan kunnen de
kinderen terecht bij de vertrouwenspersoon
binnen onze school. Dit is juf Tirza van groep 7.
Facebookcampagne
De filmpjes die we hebben laten maken om de
Colignyschool aan het grote publiek en vooral
aan toekomstige ouders te presenteren,
worden nu gericht via facebook verspreid aan
jonge ouders rondom de school. U kunt de
school helpen door de berichten te delen,
waardoor het bereik nog groter wordt.
Fietsverlichtingsactie
De herfst is begonnen en de dagen worden
weer korter. In deze tijd van het jaar is het
extra belangrijk dat het licht op je fiets het
doet. Daarom organiseren gemeenten,
Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland in
Holland Rijnland, samen met tientallen
rijwielhandelaren en met Regionaal
Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid
Zuid-Holland weer een fietsverlichtingsactie.
Bij de deelnemende rijwielhandelaren en de
stands van de fietsersbond, kun je op de
actiedag je verlichting laten controleren.
Wanneer reparatie nodig is, hoeft alleen het
materiaal te worden betaald, en dus geen
arbeidsloon. In de aansluitende week kun je
ook nog bij de deelnemende rijwielhandelaren
terecht. Zij geven dan 10% korting op de totale
kosten (materiaal plus arbeidsloon) van
reparatie van fietsverlichting.

De actiedag is zaterdag 2 november en de
kortingsactie in de aansluitende week geldt tot
en met zaterdag 9 november. De
fietsverlichtingsactie vindt plaats bij de
volgende rijwielhandelaren: Paul Tweewieler,

Drieplassenweg 1 en Bike Total Luyten,
Achterweg 22.
Digitaal Plein Katwijk
Met één druk op de knop hebben
burgemeester Cornelis Visser en wethouder
Corien van Starkenburg het Digitaal Plein
Katwijk gelanceerd. Het begon met een
jongere, verslingerd aan de vloggers terwijl
haar ouders dachten dat zij huiswerk deed.
Vloggers, Instaposts, Sexting, wat moet je er
mee als ouders van opgroeiende kinderen?

Het Digitaal Plein Katwijk is een eigentijdse,
integrale toegang tot informatie, begeleiding,
hulp en verwijzing bij leefstijlvragen. Aan de
voorkant de website, aan de achterkant alle
organisaties die hun kennis en ervaring leveren
aan het Digitaal Plein, met daartussen de
contactpersonen.
Door een unieke samenwerking tussen het
Digitaal Plein Katwijk en Minidisco is er
speciaal voor deze gelegenheid een nieuw
nummer geschreven en is er een bijbehorende
videoclip! Leuk om aan te zetten voor de
kinderen, stiekem ook wat van te leren en het
gesprek aan te gaan! Meer informatie over het
Digitaal Plein Katwijk vindt u hier.
Actie schoenendoos
De school is benaderd om mee te doen met
actie schoenendoos. Volgende week zullen de
kinderen uitleg krijgen over de actie. U kunt als
gezin een schoenendoos samenstellen met
met schoolspullen, verzorgingsartikelen,
speelgoed en een knuffel. Deze dozen worden
uitgedeeld aan kinderen die het veel minder
goed hebben als wij hier in Nederland.

