
NIEUWSBRIEF

INTRO
De eerste periode van dit schooljaar zit er al
op. Wat gaat de tijd snel! Er is de afgelopen
periode veel geleerd in de klassen en de
leerkrachten hebben veel aandacht besteed
aan de groepsvorming.
Vorige week zijn de kinderen op schoolreis
geweest. Gelukkig zijn alle kinderen veilig
terug op school gekomen en hebben ze een
leuke dag gehad.
Met deze nieuwsbrief brengen we u op de
hoogte van alle ontwikkelingen op de Louise
de Coligny. Veel leesplezier toegewenst!
Mocht u vragen hebben, twijfel niet om even
binnen te stappen.

PARRO
Dit schooljaar willen we graag zoveel mogelijk
gebruik maken van één communicatiekanaal. Dat
zal Parro zijn. Ook proberen we zoveel mogelijk
informatie via de nieuwsbrief te melden zodat het
aantal Parro-berichten beperkt blijft.
Nieuw: U kunt zelf heel eenvoudig via Parro
absenties doorgeven. Als uw kind ziek is, dan
hoeft u dit niet langer telefonisch of via de mail te
melden. Een simpele melding via Parro is dan
voldoende. Een stappenplan vindt u hier.

ZEEUWS VEILIGHEIDS LABEL
Het Zeeuws Veiligheids label is een
programma om verkeersveiligheid
bij de kinderen te vergroten. Naast
de lessen verkeer die we in alle
groepen aanbieden, gaan we dit
jaar extra aan de slag met dit

programma.

Dit zullen vooral praktijklessen zijn, zoals;
lopen en oversteken; fietsvaardigheid; samen
fietsen; remweg demo; project dode hoek; veilig
met landbouwverkeer en het 100% Verkeersveilig
Event.

Groep 7 helpt dit jaar weer mee om de veiligheid
rondom de aankomst op school te vergroten.
Heeft u ze al gezien in de gele hesjes?
Zij hebben als fietswacht de volgende taken:
Ervoor zorgen dat;
- er wordt gewandeld op de stoepen en

pleinen;
- de fietsen op de juiste plaats staan.

Heel fijn dat zij mee willen helpen. Helpt u ook
mee aan een veilige situatie rondom de school?

100% Verkeersveilig Event
De groepen 7 en 8 zijn op 29 september naar de
Baskensburg geweest. Een leuke leerzame middag
waar zij de volgende activiteiten hebben gedaan:
- fietsvaardigheid;
- demo van de remweg van een auto bij 20, 30

en 50 km/uur;
- omgaan met landbouwverkeer;
- quiz.

Tijdens de verkeersquiz hebben ze gestreden voor
een mooie prijs. Helaas waren ze net op de 2e
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plaats geëindigd. Fijn, dat de kinderen al zoveel
verkeersregels kennen!

Leren fietsen
In unit 2 (groep 5) en 3 (groep 7) zijn er kinderen
die willen leren fietsen. Wij zijn op zoek naar
vrijwilligers die ons daarbij willen helpen. Helpt u
mee? Meld u zich dan aan bij juf Marianne via
m.vanderstoep@onzewijs.nl

SCHOOLGIDS
Elk schooljaar wordt onze schoolgids helemaal
nagelopen en aangepast met de meest actuele
informatie. Na instemming van de
medezeggenschapsraad is de schoolgids op onze
website gepubliceerd. U kunt de nieuwste versie
van de schoolgids hier bekijken.

SCHOOLFOTOGRAAF
Vorig schooljaar heeft de schoolfotograaf
schoolfoto's van uw kind(eren) gemaakt. Heeft u
ze nog niet gezien/besteld? Ze zijn nog online
beschikbaar!
Om de foto’s te kunnen bekijken heeft u voor de
vakantie een brief met uitleg en inloggegevens
ontvangen. Bent u de brief kwijt of denkt u hem
niet ontvangen te hebben dan kunt u de
inloggegevens opnieuw aanvragen. Klik daarvoor
op deze link.

STUDIEDAGEN
Afgelopen dinsdag waren alle leerlingen vrij in
verband met een studiedag. We hebben deze dag
inspiratie opgedaan om het unit onderwijs verder
vorm te geven. Alle leerkrachten zijn bij een
collega school op bezoek geweest om te kijken en
ideeën op te doen. Terug in Vlissingen hebben de
verschillende units hun ‘parels en puzzels’
uitgewisseld.
Op 21 oktober is er nog een studiedag gepland.
Dan gaan we verder aan de hand van de ideeën
die we afgelopen dinsdag hebben opgedaan.
Concreet wordt dan de vraag: ‘Welke volgende
stap gaan we nemen om ons unit onderwijs
verder uit te breiden?’

CO2-METERS
Vorige week was in het nieuws dat veel scholen
nog geen CO2-meters hebben, om de ventilatie in
de lokalen te monitoren. Sinds de zomervakantie
is dit binnen onze stichting geregeld en houden
we niet alleen maar ‘live’ in de klas, maar ook op
stichtingsniveau over langere tijd, bij hoe het staat
met de luchtkwaliteit (percentage CO2,
temperatuur en luchtvochtigheid) in de lokalen.

OPEN DAGEN PLANNER VO
Hieronder treft u twee links, waarmee u
Voortgezet Onderwijs scholen kunt vinden.
In de OpenDagenPlanner op www.devogids.nl
kunt u in één oogopslag zien wanneer de
VO-scholen in onze regio open dag houden. Vul
daarvoor uw postcode in, klik op 'zoek' en u krijgt
een overzicht van de eerstvolgende open dagen.

KOFFIEMOMENT
Op 2 november zullen we weer een koffiemoment
organiseren. Om 08:30 uur staat de koffie voor u

mailto:m.vanderstoep@onzewijs.nl
https://www.onzewijs.nl/media/Schoolgids_Louise-de-Coligny_2022-2023_LR.pdf
https://www.schoolportretjes.nl/#inloggegevens
https://www.devogids.nl/open-dagen-planner/
http://www.devogids.nl


klaar in het extra lokaal van unit 3 in het hoge
gebouw. (Trap op, eerste lokaal aan uw
rechterhand.)

Het MT gaat dan graag met u in gesprek over het
portfolio. In de vorige nieuwsbrief hebben we u
verteld dat we willen onderzoeken of we het
portfolio kunnen aanvullen zodat u nog beter
geïnformeerd bent over de ontwikkeling van uw
kind. We horen graag of u ideeën heeft waar wij
ons voordeel mee kunnen doen. We zien u graag
op 2 november!

KINDERBOEKENWEEK
Dit jaar start de Kinderboekenweek op woensdag
5 oktober en duurt tot 13 oktober. De KBW gaat
over natuur met als thema: Gi-Ga-Groen!

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het
bos, zandkastelen maken of vliegeren op het
strand, een hut bouwen of picknicken in het park
of vogels spotten en een moestuintje maken in je
eigen tuin. De natuur is overal om ons heen.
Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. Er
zijn heel veel boeken die kinderen helpen een
echte natuurheld te worden. Ga mee op avontuur
om al het moois van de natuur te zien! Leer over
bijzonder dierenweetjes in informatieve boeken,
dompel je onder in spannende verhalen over
woeste buiten avonturen of verwonder je over
prachtige natuur illustraties in prentenboeken. U
begrijpt het ongetwijfelt al… De komende weken
zijn er veel activiteiten op school die te maken
hebben met lezen! Houdt u Parro in de gaten voor
een verslag van alle activiteiten?

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Binnenkort zal u via de mail een betaalverzoek
krijgen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Het AT
gebruikt deze bijdrage voor de ‘leuke dingen’ die
ook bij school horen. In bijgaande flyer leggen zij
uit waar deze bijdrage voor wordt gebruikt:

We geven naast dit betaalverzoek de mogelijkheid
om een extra bijdrage te doen.

PRIVACY VOORKEUREN
We hebben gemerkt dat veel ouders nog geen
privacy voorkeuren hebben doorgegeven. Wilt u
dit zo snel mogelijk doorgeven? Volgende week
zullen er foto’s in de school gemaakt worden voor



de website. Het zou zonde zijn als uw zoon /
dochter op de foto komt terwijl u dit liever niet
wilt.

U kunt dit doen via de volgende stappen in Parro:
- Klik onderaan de pagina op ‘Privacy

voorkeuren’
- Klik op de naam van uw kind. Let op, u moet

voor elk kind de voorkeuren aangeven.
- Geef per kind en per activiteit aan wat de

voorkeuren zijn, via het potloodje.
- Klik bovenaan op opslaan.

Agenda
5-14 okt. Kinderboekenweek
21 okt. Studiedag, leerlingen vrij
22-29 okt. Herfstvakantie
2 nov. Koffiemoment
11 nov. Volgende nieuwsbrief


