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Agenda 
 

Ma 11/4 Deze week en volgende week 

praktische verkeerslessen 

Do 14/4 Paasfeest in de groep 

Vr  15/4 Goede Vrijdag 

Ma 18/4 Tweede Paasdag 

20/4+21/4 Cito eindtoets groep 8 

Vr 22/4 Koningsspelen 

Vakantie begint! 

 
Rhodé 

Het is al weer even geleden, maar op de vrijdag voor 
de voorjaarsvakantie, 25 februari, zijn juf Rieteke van 

der Plas en haar man Machiel ouders geworden van 

Hendrika Maria Rhodé. Daarmee is Pieter grote broer 
van Rhodé geworden.  

Rhodé was een flinkerd van maar liefst 4615 gram. 
Het gaat heel goed met moeder en kind. De juf was 

van de week al voor de tweede keer op school met 
Rhodé. Dat was gezellig, maar voorlopig mag ze nog 

heerlijk genieten van haar gezin en het verlof! 

We wensen hen alle goeds en Gods zegen toe als 
gezin! 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Welkom! 
In  maart zijn Anna van Beelen 

en Sayf El Mazous 4 jaar 
geworden. Daarom mogen ze nu 

elke dag naar groep 1b. We 

heten hen van harte welkom en 
wensen ze een hele fijne tijd op 

school toe. 
 

Fusienieuws 
Maandag na de vakantie (7 maart) hebben de beide 

teams zich gebogen over een gezamenlijke visie op 

het onderwijs in wijk De Noord. Natuurlijk is er nog 
geen kant en klare visie uitgerold, wel de conclusie dat 

de beide teams over veel dingen best gelijk denken. 
Dat maakt een fusie toch wel gemakkelijker, dan 

wanneer die visies totaal verschillend zouden zijn. 

Kom dan maar eens in het midden uit, zonder dat er 
een kleurloos compromis over blijft.  

In de praktijk zijn er diverse collega’s die i.v.m. het 
enorme lerarentekort al wat keertjes hebben 

ingevallen op de Colignyschool.  
We hebben geen haast, maar door zo met elkaar om 

te gaan en in gesprek te zijn, groeit wel het verlangen 

om elkaar steeds verder op te zoeken en samen op te 
trekken.  
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Audit 
Alle Prohlesscholen krijgen dit schooljaar een externe 

audit. Daarbij worden er lessen bezocht, heel veel 

beleidsstukken bekeken, met kinderen en het team 
over de school gesproken en de IB-ers en directie 

worden ‘doorgezaagd’ (op een positieve manier) over 
het reilen en zeilen op school.  

Maandag 14 maart kreeg de Rutgersschool zo’n 
onderzoek.  

Het doel was om de kwaliteit van school te toetsen en 

in beeld te brengen.  
Hoewel we het met vertrouwen tegemoet zagen, is 

zoiets toch ook altijd wel een beetje spannend.  
Hebben we het echt wel aardig voor elkaar, of denken 

we dat alleen maar? 

Het onderzoek startte ’s morgens om 8.00 uur en 
tegen 5 uur werden de bevindingen met het team 

besproken.  
We zijn trots en blij te kunnen vertellen dat de school 

met vlag en wimpel uit het onderzoek kwam.  
En we kregen ook nog wat goed bruikbare tips om het 

zo te houden en nog door te groeien.  

Dat is fijn om te horen, zeker na de lange corona tijd, 
waarin het zo vaak schipperen was.  

Het geeft het team in ieder geval een fijne boost om 
er ook de komende periode weer helemaal voor te 

gaan! 

 
 
Verkeersdiploma 

Deze week heeft groep 7 het verkeersexamen gedaan. 
Je moet daar nog heel wat voor doen. Er wordt van de 

kinderen een keurige fietsronde door Katwijk 

verwacht, waarbij alle verkeersregels in acht worden 
genomen. En dan komt er ook nog een theoretisch 

examen bij, waarvoor je echt wel iets moet weten.  
Alle geslaagden: van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

Ouderavond schoolplein 
Maandag 28 maart was er een ouderavond over het 

schoolplein. Er zijn plannen om van ons plein iets veel 

mooiers te maken met groen en natuurlijke 
materialen. In de afgelopen maanden is een 

werkgroep al flink aan de slag gegaan. Er zijn serieuze 
voorbereidingen nodig, want dit is een groot project 

en gaat over veel geld. Volgens de schattingen is er 
alles bij elkaar wel bijna € 100.000 nodig om dit te 

realiseren. Op de ouderavond werd uitleg gegeven en 

input gevraagd. Ouders gingen hier enthousiast in 
mee. Suzanne van Ginneken, de architect, heeft nu de 

ideeën van ouders, de kinderen en het team 
verzameld en zal dat gebruiken om een mooi plan te 

maken. In de komende tijd zullen er allerlei acties en 

heel veel info komen. U kunt helemaal bij blijven via 
diverse social media. (https://youtu.be/3IxAVjwLFiA, 

https://www.facebook.com/people/Rutgersschool-
Natuurlijk/100078140186521/) 

 
 

 
 

Cito eindtoets 

In de week voor de meivakantie gaat groep 8 de cito-
eindtoets maken. De schooladviezen zijn al gegeven, 

de nieuwe school is al uitgezocht, dus die stress hoeft 
er niet te zijn. Maar het is natuurlijk wel heel lekker als 

alle kinderen kunnen laten zien wat ze weten en in de 

afgelopen jaren geleerd hebben. Nou, de motivatie is 

er (meestal      ) wel. Nu maar hopen dat iedereen 

https://youtu.be/3IxAVjwLFiA
https://www.facebook.com/people/Rutgersschool-Natuurlijk/100078140186521/
https://www.facebook.com/people/Rutgersschool-Natuurlijk/100078140186521/
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gezond en uitgerust aan de toetsen kan beginnen. Dan 

komt het vast wel goed. 
 

Koningsspelen 

Vrijdag 22 april doen we mee met de Koningsspelen. 
We beginnen de dag met het Koningsontbijt. Daarna 

hebben de groepen 1 t/m 5 feestelijke activiteiten in 
en rond de school.  

Groep 6 t/m 8 gaat op de fiets naar De Krom om daar 
met heel veel andere kinderen aan sport en spel te 

doen.  

Wij kijken wel uit naar zo’n feestje! Dat kunnen we 
alleen maar organiseren wanneer ouders ons helpen. 

U krijgt in de komende weken via de Parro daar wel 
bericht en informatie over.  

Die middag begint de meivakantie. 

 
Pasen 

In deze weken worden op school de verhalen van het 
lijden, het sterven en de opstanding van Jezus verteld, 

natuurlijk passend bij de leeftijd van de kinderen.  
Donderdag 14 april zal in iedere groep aandacht aan 

het Paasfeest gegeven worden.  

 
 

Wijkteam 

Vanaf maart 2022 zal aan elke school een 
contactpersoon vanuit het wijkteam verbonden 

worden. 
Sandra Pronk is dat voor de Rutgersschool. Hieronder 

vertelt zij wat haar werkzaamheden inhouden: 

‘Ik zal vanuit het wijkteam de contactpersoon zijn en 
op de school aanwezig zijn. Ik kan een sparringpartner 

zijn voor de zorgvragen vanuit leerkrachten/ docenten 
en internbegeleiders/coördinatoren, maar kan ook zelf 

kortdurende begeleiding bieden en de doorverwijzing 

naar specialistische jeugdhulp regelen.   
Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag. Tevens ben ik bereikbaar via de telefoon en 
via de email.’ 

Op volgende data zal zij 
aanwezig zijn: 

Vrijdag 8 april vanaf 8:45 

Vrijdag 22 april vanaf 8:45 
Vrijdag 13 mei vanaf 8:45 

Vrijdag 3 juni vanaf 8:45 
Vrijdag 17 juni vanaf 8:45 

Vrijdag 1 juli vanaf 8:45 

Schroom niet om met uw vragen binnen te lopen! 
  

Sandra Pronk 

Jeugdhulpverlener onderwijs 
0622173506 

s.pronk@katwijk.nl 

  
Kijkje in de keuken 
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