
 

 

 

 

Agenda 
 
3 september 

Huwelijksdienst juf Tirza en Lennart 

 

8 september 

Schoolfotograaf 

20 t/m 23 september 

Informatie momenten 

24 september 

Schoolreisjes groep 1 t/m 8 

30 september  

Plasticsoep groep 3, 4, 5 en 8 

1 oktober 

Studiedag, kinderen vrij 

De schoolfotograaf 

Er staat al veel te gebeuren de 

komende weken. Woensdag a.s. 

bijvoorbeeld komt de schoolfotograaf 

langs. Alle leerlingen zullen op de foto 

gaan en er worden ook groepsfoto’s 

gemaakt. Wilt u niet dat uw kind op de 

groepsfoto komt te staan kunt u dit 

voor woensdag in Parro aangeven bij 

de voorkeuren. U begrijpt: wij hopen 

dat alle leerlingen op de klassenfoto 

mogen!  

Dit jaar is het ook weer mogelijk een 

broers/zussen foto (of welke 

combinatie dan ook) te laten maken, 

ook van broers/zussen die niet op de 

Coligny zitten. U heeft hierover al 

bericht gekregen, want u dient zich 

hiervoor op te geven. Deze foto’s gaan 

gemaakt worden na 12.15 uur.  

 

Informatieavonden 
Vanwege geldende 
coronamaatregelen is het nog niet zo 
eenvoudig deze verantwoord te 
organiseren. We willen de 
informatieavonden graag door laten 
gaan, want we vinden het belangrijk 
dat u op de hoogte bent wie de 
leerkracht van uw kind eigenlijk is en 
wat uw kind dit jaar gaat leren en 
meemaken. We hebben daarom 
besloten de avonden door te laten 
gaan.  
U krijgt van de leerkrachten van uw 
zoon of dochter een uitnodiging voor 
deze avond. Zij zullen een vorm kiezen 
die zijn passend vinden bij de grootte 
van hun groep, rekening houdend met 
de coronarichtlijnen.  
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Muzieklessen 
Vanaf volgende week dinsdag zal 
Jeroen van Zuilen enkele maanden in 
alle groepen muzieklessen komen 
verzorgen. Jeroen doet de leraren 
opleidingen en specialiseert zich in het 
vak muziek. Hieronder stelt hij zich 
even kort aan u voor. We heten hem 
hartelijk welkom op de Colignyschool. 
Hallo allemaal! 

Mijn naam is Jeroen van Zuilen en 22 
jaar jong! De komende tijd (tot februari) 
kom ik door de klassen om muziek te 
maken met de kinderen. Waarom ik 
dat doe? Nou allereerst vind ik muziek 
maken een van de leukste dingen die 
er is! Ik doe dat zelf door veel piano en 
trombone te spelen. Daarnaast ben ik 
in opleiding tot meester. En tijdens 
deze opleiding specialiseer je je soms 
in een aantal dingen. Ik heb natuurlijk 
gekozen voor muziek! Ik heb dan ook 
het grote geluk dat ik door de hele 
Coligny school muzieklessen mag 
geven! Dit alles om een extra muzikale 
meester te worden. 
Een muzikale groet, Meester Jeroen 

 
Schoolreisje 

Op 24 september gaat de hele school 
op schoolreisje. Net als vorig jaar gaan 
we aan het begin van het schooljaar. 
Dat betekent wel dat de betaling snel 
geregeld moet worden, maar dat komt 

vast wel goed      .  

De groepen 1 t/m 4 gaan dit jaar naar 
speelkasteel in Hoofddorp. De groepen 
5 t/m 8 gaan naar Drievliet. In de week 

voor het schoolreisje ontvangt u meer 
informatie van de schoolreis-
commissie.  

De kosten voor dit uitje bedragen voor 
groep 1 t/m 4 € 25,00 en voor de 
groepen 5 t/m 8 zijn de kosten € 26,00 
per leerling. U kunt het bedrag 
overmaken op het rekeningnummer 
van de ouderraad o.v.v. schoolreisje 
en de naam en groep van uw zoon of 
dochter. Voor 24 september moet geld 
op de rekening van de ouderraad 
staan. Het rekening nummer van de 
ouderraad is: NL76RABO0331898543, 
ouderraad Colignyschool. 
Mocht de betaling problemen 
opleveren, wilt u zich dan even melden 
bij Hergo of Janmarinus? 

Privacy-voorkeuren  
Wilt u kijken of de privacy voorkeuren 
voor uw kinderen nog goed staan in 
Parro? Het is voor ons belangrijk dat 
dit voor woensdag up-to-date is i.v.m. 
de schoolfotograaf. Kijkt u voor die tijd 
even of alles goed staat. Mocht u na 
woensdag nog voorkeuren wijzigen, 
willen we u vragen dit daarna door te 
geven aan de leerkracht, zodat deze 
op de hoogte is van de wijziging. 

  

Studiedag 
Op 1 oktober is de eerste gezamenlijke 
studiedag van de Rutgersschool en de 
Colignyschool. We gaan als teams 
kennismaken en kijken waar we als 
scholen raakvlakken hebben, waar we 
verschillen en hoe we deze verschillen 
kunnen overbruggen (of juist niet). Dat 
gaat natuurlijk nooit lukken op één 
studiedag, maar dan is de eerste 
aanzet gedaan. De kinderen zijn deze 
dag vrij. 

https://www.youtube.com/watch?v=DrjSglNy-K4


Kledingbak 
Op het plein staat een kledingbak, 
oude kleding wordt ingezameld en het 
geld dat het oplevert is voor de 
ouderraadskas. Zij gebruiken he geld 
voor de extraatjes waar de school net 
iets leuker door wordt. Bijvoorbeeld 
een de circusdag van juli j.l., ijsjes, 
traktaties e.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastic soep 
Op 30 september doen de kinderen 
van de groepen 3, 4, 5 en 8 mee aan 
het project ‘Plastic soep’. De groepen 6 
en 7 hebben vorig jaar al meegedaan. 
Het was leuk en leerzaam en dus voor 
herhaling vatbaar. Er wordt 
tegenwoordig een hoop zwerfafval 
geraapt. Werken aan het voorkómen 
van zwerfafval is daarnaast van groot 
belang. Naast het (zeer waardevolle) 
dweilen moet de ook kraan dicht. Dat 
kan o.a. door deze voorlichtingslessen. 
Uiteraard wordt er ook ‘gedweild’. 

 

 


