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Agenda 
 

Ma 9/5 School begint weer 

Di 10/5 Luizencontrole 

Di 17/5 Fietsles groep 3 en 4 

Do 26/5 Hemelvaartsdag 

Vr 27/5 Vrij 

Ma 31/5 Schoolreisje groep 1 t/m 7 

Wo 15/6 Voorjaarsmarkt 

 

 
Welkom! 

Op 18 april waren zowel Kiki als Davey 

jarig. Ze zijn allebei alweer 4 jaar 
geworden. Dat betekent dat je naar 

school mag! Groep 1b is daarmee 
weer een beetje groter geworden. Kiki 

en Davey hebben allebei al een grote 
zus op school, dat is een veilig gevoel. 

We hopen dat ze het heel erg naar hun zin krijgen! 

 
Stroopwafelactie 

Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de komst 
van zoveel vluchtelingen, was in heel wat groepen op 

school een onderwerp van gesprek. Kinderen wilden 

graag ‘iets doen’. Samen met de kinderen van de 
Colignyschool, zijn er heel veel pakjes stroopwafels 

verkocht.  
We hebben op het 

ogenblik ongeveer 

220 kinderen op 
school. Die hebben 

maar liefst 1956!!! 
pakjes stroopwafels 

verkocht. Er moet heel 
wat afgesnoept zijn… 

Op de Colignyschool 

zitten veel minder kinderen en daar konden ook niet 
alle groepen meedoen, omdat de actie samen viel met 

‘Wandelen voor water’, waar door een aantal groepen 
al enthousiast een bijdrage aan geleverd werd. Toch 

werden daar ook nog 432 pakjes stroopwafels 

verkocht. 
In dat ene weekend is er met elkaar een netto 

opbrengst van € 3001,62 bij elkaar gebracht! Wat 

een fantastisch bedrag. Alles is overgemaakt naar 

Stichting Hands&Feet, die er voor zorgt dat het 

allemaal op de goede plek terecht komt.  
We hopen op en bidden om vrede! 

 
 

 

 

 

Schoolplein 
Om de grote plannen voor ons schoolplein te kunnen 

realiseren, is ook heel wat actie nodig. Inmiddels is er 
een loterij geweest die het prachtige bedrag van           

€ 2625 opbracht.  

De kinderen zijn ook druk in de weer met lege flessen. 
Die actie laten we nog lang doorlopen. In de gangen 

van de school is telkens de tussenstand terug te 
vinden. 

Voor de meivakantie hebben de kinderen kaarten 
getekend, die we na de vakantie hopen te verkopen. 

U krijgt daar nog bericht van. De commissie denkt dat 

het leuke vaderdagcadeautjes kunnen zijn. Het is 

maar een tip 😊. 

Woensdag 15 juni kunt u vast in de agenda zetten. 

Dan wordt er een voorjaarsmarkt georganiseerd.  
Net voor de zomervakantie kunnen alle haren nog 

even op school geknipt/gevlochten worden, zodat 
iedereen ’s zomers en keurig verzorgd de vrijheid in 

kan.  

 
 

Cito eindtoets 
Ondertussen wordt er ook nog serieus en hard 

gewerkt. Groep 8 heeft z’n uiterste best op de 
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eindtoets gedaan. Die is opgestuurd naar Cito en nu 

moeten we de resultaten afwachten. Die komen  
waarschijnlijk eind mei. Helaas hadden we ook een 

paar zieke kinderen. Zij mogen de toets na de vakantie 

nog digitaal inhalen. 

  
 

Nieuwe rekenmethode 
Vanaf de zomervakantie werken we op school met een 

nieuwe rekenmethode: Wereld in Getallen V. 

Dat bevalt heel goed en de leerkrachten zijn er in ieder 
geval blij mee.  

Om de rekenlessen ook heel goed aan te laten sluiten 
bij de onderwijsbehoeften van de kinderen, heeft het 

team in dit schooljaar diverse 

nascholingsbijeenkomsten gehad. Afgelopen winter 
moest dat helaas nog online.  

Net voor de vakantie is de laatste bijeenkomst 
geweest, die gelukkig weer fysiek kon. We zijn in ieder 

geval weer helemaal ‘bij’ wat betreft het rekenen. 

 
 
Vakanties 2022-2023 

Volgend schooljaar zullen dit de vakanties zijn. Hier en 
daar wordt er al van alles gepland en de voorpret is 

zeker een belangrijk onderdeel!  
 

Herfstvakantie Ma 24/10-vr 28/10 

Kerstvakantie Ma 26/12-vr 6/1 
Voorjaarsvakantie Ma 27/2-vr 3/3 

Pasen Vr 7/4-ma 10/4 
Meivakantie Ma 24/4-vr 5/5 

Pinksteren Ma 29/5 

Zomervakantie Ma 10/7-Vr 18/8 
 

Engelandvaarders 
Eens in de zoveel jaar adopteren de Katwijkse scholen 

een plaatselijk oorlogsmonument. Dit keer is de 

Rutgersschool aan de beurt. Het komende jaar hebben 
de kinderen die nu in groep 7 zitten het monument 

Engelandvaarders aan de Boulevard geadopteerd. 

 
Waarschijnlijk hebt u het wel eens zien staan.  

In de periode voor 4 mei, vindt dan de overdracht van 
de ene school naar de andere school plaats. 

Het toeval wil, dat de kinderen van de Colignyschool 

het  monument de afgelopen periode onder hun hoede 
hadden. Dat maakte die overdracht gemakkelijk te 

organiseren. 
Maandag 11 april is dat in bijzijn van wethouder 

Nagtegaal gebeurd. Het doel is dat er niet vergeten 
wordt, wat er in de jaren 1940-1945 is gebeurd en dat 

dit doorgegeven wordt aan de volgende generaties.  

Daarom vertellen de kinderen van de ene school ook 
wat ze weten aan de kinderen van de andere school. 

Zo houden we de herinneringen levend en wordt er 
betekenis aan gegeven. Wanneer uw kind in groep 7 

zit, weet het u misschien wel iets te vertellen. 

 
 
Fietsen op het schoolplein 

Het is heel lang goed gegaan, maar de laatste periode 
zien we het hier en daar wat minder lukken: het 

parkeren van de fiets op het schoolplein. Daarom 
hebben we afgesproken de touwtjes een tikkeltje aan 

te trekken… 

Ons plein is niet groot en om genoeg ruimte over te 
houden om te spelen, zijn er sowieso afspraken over 

wie met een fiets naar school mag komen. Dat zijn 
alleen de kinderen die buiten de cirkel Boulevard 

(niemand, anders wordt je nat), Rijnmond, Sluisweg, 

Koningin Wilhelminastraat wonen. Over het algemeen 
houdt iedereen zich daar ook keurig aan.  

Het gaat om het neerzetten van die fietsen.  

 
Als de eerste kinderen hun fiets al niet in het rek 
zetten, maar ervoor (soms overdwars), dan kunnen de 

kinderen die later komen hun fiets al helemaal niet 

meer kwijt en staat ‘ie soms zo’n beetje midden op het 
schoolplein. Dat schiet niet op.  

Daarom hebben we er in de groepen met de kinderen 
over gesproken. We hebben er vertrouwen in dat dit 
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al heel goed helpt. Een klein, dreigend ondertoontje is 

wel meegegeven… wie herhaaldelijk de fiets echt fout 
neerzet, loopt het risico dat hij achter slot en grendel 

de schoolschuur in gaat. Dan mag je hem om 16.00 

uur komen halen… Dat wil toch niemand?  
 

Wijkteam 
 

Spreekuren tot de zomervakantie: 
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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