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Agenda 

 

Wo 21/4 Digitale ouderavond over fusie 

Vr 23/4 Koningsspelen 

Vr 23/4 Nieuwsbrief 

 

Welkom 
Nori is op 24 maart jarig geweest. 

Omdat ze nu 4 jaar is, mag ze 
naar school. Arie-Janne was al 

wat langer 4 jaar, maar door 

omstandigheden kan ze nu pas 
naar dezelfde school als haar 

grote broer Johan. We wensen 
beide kinderen veel plezier in 

groep 1a en hen samen met hun ouders een fijne tijd 
op school toe. 

 

Verdriet 
Opnieuw is er verdriet in een gezin gekomen. 

Woensdag 7 april overleed Dirk van der Plas, vader 
van Floor (groep 7) en Déan (groep 5) en hun kleine 

zusje Dieke. Hij was 45 jaar. Net voor de Kerst werd 

ontdekt dat er sprake was van ernstig ziek zijn. Al 
gauw was duidelijk dat hij niet beter kon worden, 

maar met elkaar hoopten we dat het nog een poosje 
goed mocht gaan. 

Gepaste woorden zijn hier niet te vinden. 

We leven, ook in ons gebed, mee met moeder 
Martine en haar kinderen en wensen ze troost en 

kracht toe! 
 

Ouderavond 
U bent via de mail/Parro al een tijdje op de hoogte 

van de voorgenomen fusie tussen de Colignyschool 

en de Rutgersschool. De Colignyschool zou dan per 1 
augustus 2021 formeel een nevenvestiging van de 

Rutgersschool worden. In de praktijk zullen beide 
scholen nog zo zelfstandig mogelijk door gaan en zal 

er voor de dagelijkse gang op school niets 

veranderen. Het is wel mogelijk dat we in de 
komende jaren van elkaar gaan leren en zo ons 

onderwijs en de zorg voor de kinderen nog beter 
kunnen maken. Dat zou mooi zijn! 

Woensdag 21 april organiseren we een online 
ouderavond, waarop we u uitleg willen geven over de 

besluitvorming en de procedure en antwoord geven 

op vragen die er kunnen zijn. Komende week kunt u 
een uitnodiging verwachten.  

 
Peuteropvang De Zeester 

Sinds een paar jaar hebben we peuteropvang in huis. 

Vanaf het begin liep dat goed. En inmiddels is 
geconstateerd dat het zo goed loopt, dat er 

nagedacht moest worden over uitbreiding om alle 
aangemelde kinderen te kunnen plaatsen. Dat vinden 

we alleen maar fijn! 

Het plan is om naast alle ochtenden ook op 
donderdagmiddag open te gaan. Dat wordt een 

groep speciaal voor 3-jarigen. Die middag duurt van 
13.15 uur tot 15.45 uur. Het programma is dan 

afgestemd op de oudere peuters. U kunt denken aan 
 meer uitdaging in techniek 

 meer aandacht voor de verbetering van de 

fijne motoriek (knippen, kleuren, plakken) 

 denk en oplossingsgerichte activiteiten 

 bewegen 

 muziek 

Wanneer u over wilt stappen naar een 

ochtend/middag combinatie of een extra dagdeel wilt 
overwegen, kunt u uw peuter opgeven bij de 

Klantenservice van KOK Kinderopvang. (071-
4097535) 

 
 

 

Nu we het toch over peuters hebben… 
Het lijkt er op dat er wat broertjes/zusjes rondlopen, 

die nog niet zijn ingeschreven op school. Soms wordt 
gedacht dat dit automatisch gaat als er een grote 

broer/zus rond loopt. Dat is niet zo. U moet dan toch 

nog wel even het inschrijfformulier invullen en 
inleveren. Als er geen bijzonderheden zijn, kan dat 

allemaal via de leerkracht. 

 

tel:0714097535
tel:0714097535
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Koningsspelen 
 

 
Vrijdag 23 april zijn de landelijke Koningsspelen. Voor 

de tweede keer zullen we die wat anders moeten 
organiseren dan gebruikelijk. Geen (eigenlijk 

onmisbare) ouders die helpen, de ‘bubbel’ van de 

eigen groep moet in stand blijven. Dat betekent dat 
we bijvoorbeeld ook de leerlingen uit groep 8 niet bij 

de kleuters kunnen laten helpen, zoals vorig jaar. 
Toch willen we heel graag een leuke dag voor de 

kinderen regelen en daarom hebben we maar goed 

gekeken naar wat wel kan. 
Er is een programma gemaakt en van alles bedacht. 

Het enige wat nu echt roet in het eten kan gooien 
voor een aantal groepen is… het weer. Maar de 

meeste regen en wind hebben we vast de afgelopen 
dagen al gehad.  

Omdat niet alle groepen hetzelfde gaan doen, wordt 

u nog via de Parro of mail op de hoogte gesteld van 
het hoe en wat. Met elkaar gaan we er de 23e een 

gezellige dag van maken.  

 

 
Uitnodiging Webinar 

 
Temperamentvolle kinderen 

Donderdag 22 april 2021  

van 20.00 tot 21.00 uur 
Voor ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar 

 
 

Temperamentvolle kinderen zijn intense, gevoelige en 
opmerkzame kinderen. Ze hebben een sterke eigen wil. 

Dit heeft voor- en nadelen.  

Temperamentvolle kinderen reageren op veel dagelijkse 
dingen heftiger, intenser 

of emotioneler. Ze zijn 
opvliegender, koppiger 

en sneller van slag dan 

andere kinderen. Dit 
vraagt vaak wel meer 

van ouders dan de 
opvoeding van een niet-

temperamentvol kind.  
Als je je kind met dit 

karakter leert aanvoelen 

en goed begrijpt, dan maakt dat een wereld van verschil 
voor je kind, voor jou én voor je gezin. 

 
Tijdens dit webinar legt bekend kinderpsycholoog en 

opvoedkundige Tischa Neve uit hoe het in het hoofd en 

lijf van temperamentvolle kinderen werkt. Ze vertelt hoe 
hun 'emmertje' snel volloopt. Ook krijg je handvatten 

om je kind te helpen. 
 

Aanmelden: 

Wil jij handvatten om je temperamentvol kind goed te 
kunnen begeleiden? 

Meld je dan gratis aan voor het webinar 
Temperamentvolle kinderen via www.cjgcursus.nl of via 

deze link.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3461&ForcePreview=cursus

