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Vanuit de directie 

Wat hebben we genoten van een heerlijk zonnige  zomerva-
kantie!  Zoals altijd zijn de 6 weken omgevlogen. Fijn om onze 
leerlingen op 22 augustus weer te begroeten. We zijn het 
nieuwe schooljaar “ingestormd”. Op het plein hebben twee stormbanen gestaan. 
Dat was een heel bijzondere start van het schooljaar!! 

Bij deze heten we alle nieuwe leerlingen van harte wel-
kom. We hopen dat ze snel hun plekje vinden en het 
naar hun zin hebben op de COS.  

Per gezin ontvangt u volgende week een kalender, hierin 
staan alle activiteiten vermeld. Via Parro kunt u de agen-
da ook bekijken. In elke Medeklinker worden de activitei-
ten toegelicht. Bij de startgesprekken kunt u eventueel 

nog een extra kalender meekrijgen.  

U heeft het vast rechts bovenin gezien: het nieuwe logo van de COS. Dit logo past bij 
het logo van Stichting Prohles en onze 5 kernwaarden staan er ook in afgebeeld.  

Gelukkig zijn we in de volle bezetting gestart. Juf Anne-Sophie werkt nog niet op de 
middagen. Juf Nicole, de student die dit jaar bij ons afstudeert in groep 5A, neemt de 
middagen in groep 5B voor haar rekening. Juf Laura, onze gym juf, is in verwachting. 
We zijn erg blij voor haar en haar man en wensen haar een voorspoedige             
zwangerschap. 

Deze week zijn we gestart met de sportieve pauze. Onder lei-
ding van medewerkers van Double Sports bieden we de kin-
deren van de groepen 3-8 op dinsdag en donderdag verschil-
lende activiteiten. Kinderen kiezen zelf of ze mee willen doen. 
Natuurlijk lopen wij zelf ook pleinwacht.  

 
We zijn helemaal klaar om er een prachtig jaar van te maken.  

Hartelijke groet, 

Cora Stuurman   

 

 

 

 

 

Schooljaar 2022-2023 
augustus 

Medeklinker    Samen actief ontwikkelen 



 

 

 

 29 aug: startgesprekken met 
kind en ouder 

 29 aug: High tea gr 7B 

 30 aug: high tea gr 7A 

 1 sept: studiedag IB/dir  

 5 sept: leerlingraad 1 

 6 sept: groepsvorming gr 7 

 7 sept: koffieochtend gr 3 

 13 sept: kerkdienst                 
Start schooljaar 

 14 sept: juf Jolien afwezig 
vanwege studie 

 15 sept: koffieochtend SMW 

 20 sep: BC afwezig           
vanwege studie 

 28 sept: koffieochtend  

Vick Aandewiel gr 5B 
Tim van Duijn gr 6 B 
Jilles van de Heiden gr 8B 
Stijn Hoek gr 1A 
Olivia van Rooijen 1B 
Avalon Berkheij gr 1B 
Yan Diedukh gr 1B 
Ryan Verdoes gr 1B 

 

 

 

Agenda 

Startgesprekken 

De startgesprekken met de leerkracht van uw kind beginnen vanaf 29 augustus.        

Via Parro kunt u zich inschrijven. Uw kind is bij het startgesprek aanwezig.  

 

Groepsvormende activiteiten groep 7 

29/30 aug.: High Tea - 13.30u-14.30u ouders en kinderen maken kennis met elkaar 

6 sept.: Groepen 7 gaan naar Vlietlanden van 8.30-14.30/15.00 

 

 

 

 

Koffieochtend 

Gedurende het schooljaar worden op de COS verschillende koffieochtenden gehou-

den. Deze ochtenden starten om half 9 en zijn om half 10 afgelopen. U hoeft zich niet 

aan te melden. Onder het genot van een kopje krijgt u informatie over een bepaald 

onderwerp en kunt u vragen stellen.  In de maand september staan de volgende 

koffieochtenden gepland: 

7 sept : groep 3 - informatie over het leren lezen.   

 Een aanrader als uw kind in groep 3 zit.  

15 sept : Alle groepen - informatie over schoolmaatschappelijk werk (SMW)  

 en Wijkteam (JGT)   

28 sept  : Alle groepen:  Juf Sandra, specialist bewegend leren, vertelt over  

 wat bewegend leren is en waarom dit voor kinderen helpend kan  

 zijn. Zeer de moeite waard om te komen! 

 

Kerkdienst Start Schooldienst 

13 sept.  : In de Oude Kerk van 17.00-18.00 starten we het schooljaar met een kerk-

dienst onder leiding van ds. Alblas. We hopen zo veel mogelijk kinderen en ouders te 

zien. 

 

BC: BouwCoördinatoren 

Enkele leerkrachten volgen een opleiding midden management.   Juf Jolien, Juf Chan-

tal, Juf Kirsten en Juf Margriet, onze bouwcoördinatoren, zullen op bepaalde dagen 

vervangen worden zodat zij tijd krijgen om zich op hun studie te richten. In de agenda 

kunt u de data zien waarop deze juffen vervangen worden.   

 

Klasse(n)Kracht 

Vorig schooljaar is juf Jolien al gestart met de opleiding tot specialist Klasse(n)Kracht. 

Zij wordt daarmee opgeleid om leerkrachten te ondersteunen bij het invloed uitoefe-

nen op het welbevinden van leerlingen waardoor er een goede sfeer in de groep komt 

waarin kinderen tot leren komen.  Juf Jolien zal ook voor deze studie nog een aantal 

dagen afwezig zijn waarin zij vervangen wordt of de groep verdeeld zal worden.  

 

   



Nog even onder uw aandacht….. 
 De schooldag start om 08.30 en eindigt om 14.30 

 Geeft u fruit mee op de fruitdagen; maandag, woensdag en vrijdag.  Als iedereen 

dit doet stimuleert dit enorm.  

 Wilt u zorgen voor goed passende gymkleding en dat de gymkleding op de juiste 

dag op school is. 

 Vrij vragen moet via een formulier.  U kunt dit formulier halen bij de directeur.  

        Doe dit op tijd, indien mogelijk 6 weken van te voren.  

 

Gevonden voorwerpen 

Van vlinderdas tot hondentuigje, van winterjas tot zusterschort: Het hangt er allemaal! 

Van wie is het? Komende week staat de kapstok tot en met donderdag in de gang van 

de kleuters. Op vrijdag mag iedereen die een jas (of hondentuigje) ziet, dat is blijven 

hangen en goed gebruikt kan worden, meenemen. ’s Middags zal wat overblijft naar de 

kringloop gebracht worden.  



Verjaardagen september 

 

 

 

 

 
3 Joëlle Varkevisser 5A 

6 Saar de Vreugd 7A  

7 Joey Kuijt 3A  

7 Senne van der Plas 2A  

9 Kaylee Ouwehand 3B  

10 Boaz Houwaard 3A  

10 Julie Remmelzwaal 4A  

13 Valerie Franchimon 3B  

14 Dirk de Reus 6B 

16 Zoë Heemskerk 3B  

16 Sem Jonker 7B  

19 Sid Pronk 4A  

20 Naut Mens 4A  

21 Koen Dijkhuizen 6B  

21 Gijs Kruger 7A  

21 Joav Kuijt  2A  

21 Julian van Rijn  7B  

22 Nora Grundel 2A  

22 Lucas van der Marel  2A  

23 Lize van Rooijen 5A  

24 Niek Zuyderduyn  3B  

25 Jorinda den Hollander 7A  

26 Olivier Hoek 3A  

26 Abbas Jaber 5B  

26 Madelynn van Zuijlen 5A  

28 Abel van der Plas 2A  

30 Thijs de Bruin 8B  

30 Annabell Zwaan 4A  
 

 

 

Baby geboren!  

Van harte gefeliciteerd met dit kleine,  

        grote geluk… 

 

 

Sophie is het zusje van Maud 

gr 5b en Roos gr 3A. 

Vic is het broertje 

van Indy gr 4B. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ze.be%2F50-leuke-en-originele-gelukkige-verjaardag-berichtjes-smsjes-voor-vrienden%2F&psig=AOvVaw33hP2VxqIwCyR14Aqfr3ta&ust=1600076238609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD08tbq5esCFQAAAAAdAA


Oudernieuwsbrief KiVa 
Samen maken we er  
een fijne school van! 



Oudernieuwsbrief KiVa 
Samen maken we er  
een fijne school van! 





Het team van de COS wenst iedereen een prachtig schooljaar. 

Activiteiten Katwijks Museum 


