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Agenda 

 

Wo 3/11 Nationaal Schoolontbijt 

Dankdag 

Do 4/11 Start Week van de Mediawijsheid in 
groep 7 en 8 

Do 11/11 Groepen 1 en 2 naar de COS i.v.m. 

voorstelling ‘Hoedjes en kalfjes’ 

Ma 15/11 Deze week nieuw meubilair in 

groep 4! 

Vr 27/11 Nieuwsbrief 

 

Miko 

Donderdag 21 oktober was het een prachtige dag voor 
de familie Van Duijn. Op die dag werd Miko geboren. 

Hij is het broertje van Pippa uit groep 6 en Binki die 
nog op De Zeester zit. 

Alles gaat goed met Miko en moeder (en vader 😊) 

Moeder verwoordde het zo: We ervaren het weer als 
een wonder en zijn ontzettend dankbaar dat het 
allemaal goed mocht gaan! 
Pippa en Binki zijn stralende en trotse grote zussen! 

We wensen het gezin Gods zegen in alles toe!  

 

 
 
Welkom 

In groep 1b is Vera op school 

gekomen. Vera is het zusje van 
Thijmen. We heten Vera van harte 

welkom en hopen dat ze het heel fijn 
vindt op school! 

 

 

Sociale Veiligheid 

Samen met het team van de Colignyschool hebben 
we vorige week een training gevolgd op het gebied 

van sociale veiligheid. Op de scholen vinden we een 
veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, 

ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom 
heeft Prohles een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ 

gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een 

interactieve PDF, deze kunt u vinden op de website 
Door te klikken op de pictogrammen komt u in 

achterliggende schermen met meer informatie over 
de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen Prohles 

en onze school.  

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig 
mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te 

creëren voor kinderen, professionals en 
ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin 

onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen 
en zich positief verbonden voelen met de school. We 

proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, 

seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of 
binnen de directe omgeving van de school te 

voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen 
adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie 

te voorkomen.   

   

Zonnepanelen 

Als het weer niet tegenzit, zullen 
op het dak van de school 

binnenkort zonnepanelen 
geplaatst gaan worden. In 

totaal zal het aantal panelen 

uitkomen op 50 stuks. Omdat 
onze voorgevel monumentaal is, 

is besloten dat die panelen terracotta zullen zijn. Door 
middel van een monitor in de school, met een 

onderwijskundige module,  kunnen de kinderen zien 
hoeveel energie er wordt opgewekt en hoeveel het 

verbruik is. Het is de bedoeling dat dit nog in 2021 

gerealiseerd wordt. Dus als u over een tijdje stijgers 
ziet staan, weet u waarvoor dat is. 
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Schoolfotograaf 

Dinsdag en woensdag is iedereen op de foto geweest. 
De fotograaf is nu hard aan het werk om alles af te 

handelen. Wanneer hij zover is, krijgt u iets van ons 

mee met een link. Dan kunt u op uw gemak thuis de 
foto’s bekijken en, wanneer u dat wilt, ze online 

bestellen. Voor het gemak worden de foto’s wel op 
school afgeleverd en uitgedeeld, maar verder speelt 

de school geen rol in bijvoorbeeld de betaling, het 
moment van verzenden etc. 

 

Gymlessen 
Tot nog toe had onze school 

geen vakleerkracht gym. Met 
de komst van juf Céline van 

Zuijlen is dat veranderd. Zij 

heeft voor de zomervakantie 
haar PABO diploma gehaald, maar ondertussen was ze 

ook bezig haar gymbevoegdheid te halen. In het kader 
van die studie was er een tijdelijke bevoegdheid. 

Eigenlijk dus een oefenperiode. Met al haar ervaring 
bij de turnvereniging viel de noodzaak om te oefenen 

wel mee. Het is een hele prestatie dat Céline vanaf 1 

december ook formeel en officieel bevoegd is, om al 
die leuke gymlessen te geven.  

  
Veranderingen voor directie 

Vanaf maandag zal het een beetje anders gaan, dan 

we de afgelopen jaren gewend waren. De 
Rutgersschool en de Colignyschool gaan de directeur 

delen. In het begin zal dat best onwennig zijn, maar 
dat geven we gewoon de tijd. De scholen staan vlak 

bij elkaar, dus als er zich iets zeer dringends voordoet, 

is de overstap zo gemaakt. Bovendien blijft de 
telefoon, de mail e.d. het gewoon doen. Het is logisch 

dat het werk wat tot nog toe gebeurde, niet opeens in 
veel minder tijd kan. Daarom is het heel fijn dat Leonie 

Haasnoot (moeder van Rosanne, Martijn en Lennart) 
ons vanaf maandag komt helpen. Zij zal allerlei 

bureautaken op zich gaan nemen, die wel belangrijk 

zijn, maar niet inhoudelijk met het onderwijs te maken 
hebben. Bestellingen, onderhoud regelen, betalingen 

doen, doorgeefluik enz. Op die manier komt er tijd vrij 
om op beide scholen alles ‘gewoon’ door te laten gaan.  

Hoe we u kunnen laten weten, wanneer de directie 

wel/niet aanwezig is, moeten we nog iets slims op 
bedenken. Dat komt doordat voorlopig per week 

bekeken wordt, wanneer en waar er gewerkt wordt. 
Beide scholen hebben hun plannen allang gemaakt en 

toen is er geen rekening gehouden met de ontstane 
situatie. Dus dit schooljaar is flexibiliteit het 

toverwoord. Tip: gewoon even om het hoekje kijken. 

En anders mailen, meestal wordt er snel gereageerd. 
Laat het in ieder geval geen drempel zijn om contact 

te zoeken. Daar verandert niets in.  
 

 

 
 

 
 

Nationaal Schoolontbijt 

Woensdag 3 november doen we weer mee aan het 
Nationaal Schoolontbijt. De school draait de normale 

schooltijden, maar een beetje langer slapen kan. 

Ontbijten hoeft thuis niet, dat doen we gezellig met 
z’n allen op school. Alles is geregeld en de gedekte 

tafel zetten we klaar. Dat ontbijten veel gezonder is 
dan het overslaan, weet iedereen allang. Bij het 

schoolontbijt zien we 
vaak dat kinderen die 

thuis met lange tanden 

‘iets’ naar binnen 
werken, op school 

zonder mopperen mee-
eten. En dan is er niet 

eens hagelslag of 

chocoladepasta. Via 
deze link kunt u van 

alles lezen over het 
schoolontbijt.  
Belangrijk: We vragen u om elk kind de 4 B’s 
mee te geven. Een bordje, bestek, beker en 

bakje. Bij voorkeur niet uw beste servies. 

  
Dankdag 

Woensdag is het Dankdag en daar zullen we op school 
aandacht aan besteden. Met de kinderen wordt er 

gesproken over danken, dankbaar zijn, wat is dat, 

waarvoor ben je dat enz. Omdat we toch nog wat 
huiverig zijn om een propvolle gymzaal met kinderen 

te hebben, vieren we het in de groepen. De hele week 
zal wel een beetje in het teken van dit thema staan. 

De Bijbelverhalen sluiten hierbij aan, er worden 

liederen gezongen en de kinderen krijgen een 
verwerking die bij hun leeftijd past. (Knutsel, 

kleurplaat, puzzeltjes enz.) 

 
 

https://www.schoolontbijt.nl/wpd/wp-content/uploads/2021/10/Ouderbrief-woensdag-3-november.pdf

