
 

 

 

Agenda 

16 oktober 
Start herfstvakantie 12.00 uur 
 
26 oktober 
Luizencontrole (in de groep) 
 
29 oktober en 3 november 
Webinars “relaties en seksualiteit” 
 
6 november 
Speelgoeddag groep 1/2 
 
10 t/m 19 november 
Oudergesprekken 
 
Corona 
Corona… Covid 19… virus… quarantaine… 
verkoudheid/keelpijn/snotterig… 
mondmaskers…1,5 meter… ben je al getest… 
positief is negatief en negatief is positief… wij 
zijn klaar met het virus maar het virus niet met 
ons…  
‘Het gaat er niet om wat ons overkomt maar 

hoe we ermee omgaan’. Dat laatste proberen 

we zo goed mogelijk handen en voeten te 

geven. We zijn dan ook onwijs blij met onze 

collega’s dat we het voor elkaar krijgen de 

lesuitval toch tot een minimum te beperken. In 

de gevallen dat dit niet is gelukt, danken we u 

voor het begrip dat er onder u voor is! We 

willen u vragen elke morgen de Parro app te 

controleren. Daarin wordt, indien van 

toepassing, door Hergo aangekondigd dat de 

leerkracht zich ziek heeft moeten melden en 

we op zoek gaan naar een oplossing. Dit zal 

rond 6.45 uur in de app verschijnen. 

Vervolgens krijgt u tussen 8.00 uur en 8.15 uur 

te horen of er die dag voor uw kind onderwijs 

te volgen is of niet. Laten we hopen dat dit tot 

een minimum beperkt zal blijven. 

 

Na het mooie weer van de nazomer is het 

warme weer nu toch echt voorbij, de herfst is 

begonnen. Het ventileren door de ramen open 

te zetten wordt nu wel een dingetje. De 

leerkrachten zullen een balans moeten vinden 

tussen een verantwoorde werktemperatuur en 

een goede ventilatie. Wilt u uw kinderen warm 

gekleed naar school laten komen? Alle beetjes 

helpen.  

Verbouwing 
Direct bij de start van de herfstvakantie gaat 

het er dan toch eindelijk van komen: De 

renoverende verbouwing van de aula! Vanaf 

vrijdagmiddag 16 oktober 12.00 uur zullen de 

bouwvakkers de school binnen komen en 

direct als de kinderen naar huis zijn beginnen 

met het grove sloop- en breekwerk. De 

herfstvakantie zal worden gebruikt om de 

meest luidruchtige werkzaamheden te 

verrichten. Ook na de herfstvakantie zullen de 

werkzaamheden nog enkele weken door gaan. 

In de school zal daarom tijdelijk het een en 

ander verhuisd en aangepast moeten worden.  

 

Een overzichtje: 

• De aula en de gang en spreekkamers 

naast het speellokaal zullen voor 

enkele weken “bouwterrein” worden.   

• Het speellokaal zal gebruikt worden als 

opslag voor voorraadkasten, 

kantoormeubelen de bibliotheek en als 

werkruimte voor externe 

behandelaars.  Er kan daar dus deze 

periode helaas niet gegymd worden. 
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• Groep 1/2 verhuisd naar het lokaal 

naast de directiekamer. Hun huidige 

lokaal wordt opslagruimte voor 

bouwmaterialen en schaftruimte voor 

de bouwvakkers. 

• Groep 1/2 zal na de herfstvakantie ook 

via de hoofdingang de school binnen 

komen. Het verzamelen  gebeurt nog 

wel op het kleuterplein. Daarna gaan 

de kinderen onder begeleiding van de 

leerkracht naar de andere ingang om 

naar binnen te gaan. De kleuters zullen 

om 14.25 uur via de hoofdingang naar 

buiten komen. Vijf minuten eerder dan 

de andere kinderen. 

• Het “bouwterrein” wordt helemaal 

afgeschermd, zodat kinderen er niet 

per ongeluk terecht kunnen komen.  

We gaan er vanuit dat de werkzaamheden 

voor de kerstvakantie afgerond worden. We 

zullen dus even door de zure appel heen 

moeten bijten, maar daarna krijgen we er wel 

iets heel moois voor terug… Zie hier voor een 

impressie. 

 

Donatie Sint en Pietenactie 
Op vrijdag 2 oktober zijn bij 

Pannenkoekenrestaurant de Beslagkom de 

donaties uitgereikt uit het Sint en Pieten 

donatiefonds. De Colignyschool had een 

aanvraag ingediend voor een bijdrage voor het 

opknappen van het kleuterplein. Op zonnige 

dagen is het in de zandbak vaak erg warm, 

daarom was een schaduwdoek erg wenselijk. 

Om de kleuters en de kinderen van de 

peuterspeelzaal nog meer speelplezier in en 

rond de zandbak te bieden, is er ook een kleine 

buitenkeuken aangeschaft. Voor deze beide 

aanpassingen aan het kleine plein is door de 

stichting Sint en Pietenactie een bedrag van     

€ 1100,00 toegezegd. We zijn hier als school 

heel erg blij mee. We danken de vrijwilligers 

van de Sint en Pietenactie voor hun donatie.  

Voor meer informatie over deze mooie 

stichting verwijzen we graag naar hun website: 

www.sintenpietenactie.nl 

 

Webinar “relaties en seksualiteit” 

Alle ouders zijn via de mail uitgenodigd voor 

een Webinar over relaties en seksualiteit. U 

kunt een van de twee aangeboden Webinars 

gewoon vanuit huis volgen. De Webinars zijn 

op 29 oktober en 3 november van 19.30 tot 

20.30 uur.  

In de eerste drie weken van november zullen 

we in alle groepen extra aandacht besteden 

aan het onderwerp “relaties en seksualiteit” 

met behulp van online lesmateriaal “Kriebels in 

je buik” dat is ontwikkeld door het Rutgers 

kenniscentrum. Dit onderwerp wordt op alle 

Prohles-scholen aangeboden.  

WEBINAR 1: donderdag 29 oktober, van 19.30-

20.30 uur. Aanmelden voor dit webinar kan 

hier: https://www.bigmarker.com/ggd-

hollands-midden/ouderavond-29okt 

WEBINAR 2: dinsdag 3 november van 19.30-

20.30 uur. Aanmelden voor dit webinar kan 

hier: https://www.bigmarker.com/ggd-

hollands-midden/Ouderavond-3nov 
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Oudergesprekken november 
Van 10 t/m 19 november staan de 

oudergesprekken gepland. Gezien de huidige 

maatregelen is het helaas niet mogelijk om 

deze gesprekken in de school plaats te laten 

vinden. De gesprekken zullen dus vooral 

telefonisch of via teams gevoerd gaan worden. 

Wanneer u een gesprek met de leerkracht(en) 

van uw kind wenst, kunt u dit in de week van 2 

november bij hen aangeven. U krijgt van de 

leerkracht van uw zoon of dochter daarna een 

uitnodiging waarmee u zich voor een tijdvak 

kunt inschrijven. De leerkrachten kunnen u ook 

zelf uitnodigen voor een gesprek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u 

gevraagd om uw privacy voorkeuren door te 

geven in de Parro-app. Als u hier nog niet aan 

heeft gedacht… Hier een herinnering       

 

 

 


