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Vanuit de directie 

Deze week hebben we de gesprekken met ouders en kind over de 
rapporten (en adviezen gr 8) afgerond.  
Nu start een meer dan verdiende vakantie voor iedereen.  
In maart gaan we dan weer volop aan de slag met alle nieuwe 
plannen . 

We hopen u dan ook te kunnen vertellen waar de verschillende 
groepen naar op schoolreis gaan. Spannend! 

 

Juf Laura is op 15 febr. bevallen van haar dochter. Het gaat goed 
met de juf en Sophie. Binnenkort hopen we moeder en dochter op 
school te mogen begroeten. 

We zijn erg blij met juf Ilja die het verlof van juf Laura, tot de zo-
mervakantie, vol enthousiasme overneemt.  

Omdat in de medeklinker van januari de zomervakantie (eind) fou-
tief stond vermeld vindt u het nieuwe vakantierooster voor school-
jaar 2023-2024 nogmaals in deze medeklinker.  
De komende maanden hopen we ook de studiedagen vast te kun-
nen gaan leggen zodat u die ook tijdig weet. 

Voor nu wens ik u, mede namens het team van de COS, een heel 
fijne vakantie.  

 

Hartelijke groet, 

Cora Stuurman        

 

 

 

 

 

 

Denk u nog aan het invullen van het oudertevredenheidonderzoek??  
We hebben al 127 reacties maar moeten er minimaal 170 hebben om een 
betrouwbare afspiegeling te hebben.  

(zie de parro van 10 februari met link) 

Schooljaar 2022-2023 
februari 

 

   Samen actief ontwikkelen 

Medeklinker 

De Christelijke Opleidings-
school is ook online te volgen! 
U kunt ons ons volgen via In-
stagram. Hier worden leuke 
nieuwtjes geplaats, informatie 
gedeeld en kunt u de activitei-
ten van de COS volgen. U kunt 
ons vinden via Instagram on-
der de gebruikersnaam 
''christelijkeopleidingsschool'' 
of via de link op de site.  



 
 

24 februari:                        

Medeklinker februari        

Start voorjaarsvakantie  
14.30 uur 

6 maart: 

Start school 08.30 uur 
 

8 en 9 maart: 

Juf Jolien afwezig vanwege    

studie.   

14 maart : 

Gastles beeldende kunst gr 5/6     

Leerlingraad gr 5-8 

21 maart:                              

Bouwcoördinatoren afwezig 

vanwege studie  

24 maart:                                 

Rekenspellen gr 2,4,6,8 

27 maart:                                 

Tripodia gr 7 en 8 

31 maart:                                 

Medeklinker maart  met       

bijdrage gr 3 en 4                             

Voorstelling voor de gr 3,4                                             

Rekenspellen gr 1,3,5,7 

 

 

 

Agenda 

24 februari: 

De medeklinker februari gaat vandaag uit. De voorjaarsvakantie start om 14.30 uur en 

duurt tot en met zondag 5 maart.   

6 maart: 

We verwachten alle kinderen weer om 08.30 uur in de klas. De kinderen kunnen van-

af 08.20 uur de school in. 

Juf Karin: afwezig vanwege een buitengewoon verlof dag. Juf Francesca (juf Carmen 

op de achtergrond) vervangt. 

8 en 9 maart: 

Juf Jolien afwezig vanwege studie.   

14 maart : 

Gastles beeldende kunst gr 5/6 

Leerlingraad gr 5-8 

21 maart 

Bouwcoördinatoren (Juf Jolien, Juf Margriet, Juf Chantal en Juf Kirsten) afwezig van-

wege studie. 

24 maart 

Rekenspellen gr 2,4,6,8.  Via Parro zullen de leerkrachten om hulp vragen en kunt u 

zich opgeven. 

27 maart: 

Tripodia gr 7 en 8: voorstelling: "De tour van Fien"  

31 maart 

Medeklinker maart  met bijdrage gr  

3 en 4. 

Voorstelling voor de groepen 3,4 

in de aula. 

Rekenspellen gr 1,3,5,7. Via Parro zul-

len de leerkrachten om hulp vragen 

en kunt u zich opgeven. 



 

Verjaardagen maart 

 

 

1 Jort Souverijn 1A  

1 Thom Varkevisser 1A 

2 Marith Ouwehand 3A  

4 Mark Barnhoorn 4B  

4 Lisa Hoek 5B  

4 Ciana Kuijt 1B  

5 Abel Houwaard 5B  

6 Tim van Duijn 6A  

7 Sophia Dubbelaar 1B  

7 Xavi van der Luijt 3B  

8 Sem van den Oever 1A  

10 Jaycen van der Zwet 2B 

14 Jur Gadron 5B  

15 Roos Ouwehand 6A  

15 Suze Ouwehand 6A  

16 Jill van Klaveren 8A  

17 Lillie van der Plas 5B  

18 Yfke Gadron 8A  

18 Evie Schaap 7B  

20 Fedde van der Plas  1A  

20 Matthijs van der Plas 5B  

21 Lucy Berkheij  4B  

22 Luuk den Heijer 4B  

22 Roos Rovers 1B  

22 Noor Schaddé V. Dooren 7A 

23 Danne Mens 2B  

23 Jesse van Paridon 6A  

24 Lucas van der Bent 2B  

24 Lexie Pronk 8A  

24 David Varkevisser  8A  

27 Milou Flaton 2B  

29 Dylano Kijk in de Vegte 1A 

30 Elin Hoek 6B  

31 Lev Anderson 8A  

31 Ella Feddes 5B  

 

Welkom op school 

Weet u nog kinderen die een  

basisschool zoeken….  

We willen deze kinderen dan ook 

graag op onze school welkom  

heten.  

Voor schooljaar 23/24 is er nog 

ruimte in de groepen 1-7 voor  

nieuwe leerlingen. 

Geboren:                                             
Roos, zusje van Job Guijt gr 2A                                

Raff, broertje Dylano, gr 1A                                               

Sophie, dochter van juf Laura                                     

Veel geluk en liefde toegewenst Job, Dylano en                    

juf Laura en familie en familie 

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


 

Vakantierooster schooljaar 2023/2024 (Let op: volgend schooljaar!!) 

Bijgevoegd het concept vakantie rooster voor het volgende schooljaar (dus vanaf augustus 2023).  

 

De periode tussen de meivakantie en Hemelvaart is heel kort. Dit heeft te maken met de examens in het VO. 

Groep 8 zal op deze dagen  (waarschijnlijk) op schoolkamp gaan. Verlof in deze dagen zullen we niet kunnen accepteren.  

Vanwege de gigantische hoeveelheid  aanvragen voor vakanties buiten de schoolvakanties zullen we echt de voorschriften 

vanuit de leerrechtwet consequent moeten toepassen.  

Om teleurstellingen te voorkomen: Houdt u zich bij het plannen van een vakantie, weekendje weg ect etc aan bovenstaande 

vakanties. Het verlenen van verlof kan maar in  zeer specifieke gevallen.  

Verlofaanvragen dienen altijd ruim van te voren te worden aangevraagd (minimaal 6 weken voor verlofdatum). Er is een wet-

telijke bepaling dat er binnen 6 weken een schriftelijke reactie moet zijn op uw aanvraag.  Bij een te late aanvraag kan het dus 

zijn dat uw verlofaanvraag niet in behandeling is genomen voordat de verlofdatum ingaat. Het is en blijft altijd uw verantwoor-

delijkheid of u de kinderen laat verzuimen van hun schoolrecht.  

Als school zijn wij verplicht melding te doen bij ongeoorloofd verzuim bij onze leerrechtambtenaar, I.Vis 

Herfstvakantie  14-10-2023 - 22-10-2023 

Kerstvakantie  23-12-2023 - 7-1-2024 

Voorjaarsvakantie  17-2-2024 - 25-2-2024 

Pasen   29-3-2024 - 1-4-2024 

Koningsdagweek  20-4-2024  26-4-2024 

Meivakantie  27-4-2024  5-5-2024 

Hemelvaartvakantie  9-5-2024  10-5-2024 

Pinkstervakantie  20-5-2024 - 20-5-2024 

Zomervakantie  13-7-2024  25-8-2024 



Vanuit de MR 

De MR heeft gesproken over de activiteiten die de school organiseert. Het is fijn 

dat meerdere ouders hieraan hun medewerking verlenen. Er zijn vragen gesteld over de onderhoud van het  

gebouw en het plein. De sportieve pauze is besproken; veel kinderen maken hier met plezier gebruik van.   

Onderhoud school 

De laatste maanden is er veel onderhoud geweest aan ons monumentale gebouw en de             

dependance.  

In de herfstvakantie zijn de tegels op het schoolplein op de Parklaan  opnieuw gelegd. De bomen 

zijn afgeschermd met stammen om het geheel een wat speelsere uitstraling te geven.  

Vorige maand zijn er op het Abeelplein nieuwe valtegels onder de speeltoestellen geplaatst.  

In het voorjaar worden jaarlijks de zonneschermen nagekeken en indien nodig vernieuwd zodat er, 

zodra de zon meer gaat schijnen, in de lokalen gewoon les kan worden gegeven (lichtinval) en de 

warmte enigszins kan worden buitengehouden.  

Helaas is er de dag na de controle (die van binnenuit plaatsvindt) gebleken dat juist de ophanging 

aan de buitenkant de nodige zorg nodig had, omdat een zonnescherm spontaan naar beneden viel. 

Ondertussen is met een hoogwerker ook de buitenkant gecontroleerd en zijn er diverse zonne-

schermen verwijderd. Helaas moet nu in sommige lokalen op een andere manier het licht worden 

weggehouden om de borden zichtbaar te maken voor de kinderen. De nieuwe zonneschermen zijn 

besteld en we wachten op de levering en plaatsing hiervan.   

Intern zijn de lokalen de laatste weken fris wit geverfd. De groepen zaten tijdens de verfbeurt in 

een ander lokaal of de aula. Dit heeft u mogelijk gemerkt bij het rapportgesprek of de tafeltjesmid-

dag.  Meerdere ouders zagen bij hun bezoek opeens een lege klas met opgestapelde tafeltjes.     

De gangen zullen door de conciërge onder handen worden genomen in de komende maanden. 

Ondertussen is er vanuit de Gemeente Katwijk ingestemd met het voorbereidingskrediet voor de 

vernieuwbouw van de school. Alle benodigde documenten liggen nu ter inzage bij de gemeente en 

we verwachten dat het krediet rond april wordt vrijgegeven. Dan kan de bouwcommissie aan de 

slag om een programma van eisen samen te stellen en architecten de opdracht  te geven om, aan 

de hand van dit programma van eisen, een voorlopig ontwerp te gaan maken. Uit deze verschillen-

de ontwerpen wordt  een keus gemaakt waarna deze architect dan het definitieve ontwerp gaat 

uitwerken dat aan alle veiligheidseisen en normen voor scholen hoort te voldoen.  

 

Kortom.. er gebeurt veel achter de schermen, anders dan het onderwijs aan uw kind. 







Kikker is verliefd! (3+) 

Dinsdag 28 februari om 13.30 & 16.00 uur in de Leidse Schouwburg 
https://leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/kikker-is-verliefd/ 

In de spiksplinternieuwe, spetterende familiemusical Kikker is verliefd! duik je met Kikker en zijn vriendjes 
in een vrolijk, muzikaal avontuur! Kikker voelt zich vreemd. Hij moet lachen en huilen tegelijk en zijn hart-
je doet boem, boem, boem. Samen met zijn bekende vrienden Varkentje, Eend, Rat en Haas doet Kikker 
er alles aan om antwoord te krijgen op die ene grote vraag: Hoe komt het toch dat Kikker zijn hartje zo 
klopt? 

Theatergroep De Jonge Honden - De scheepsjongens van Bontekoe (9+) 

Zondag 26 maart om 14.30 uur in de Leidse Schouwburg 
https://leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/theatergroep-de-jonge-honden-scheepjongens-
van-de-bontekoe/ 

De scheepsjongens van Bontekoe is een avontuurlijke familievoorstelling die vragen oproept over thema’s 
die nu spelen. Met welke vooroordelen voeren Nederlandse scheepsjongens naar het Oosten? En wat had 
Nederland überhaupt in Indonesië te zoeken? Een avonturenverhaal waarvan je op het puntje van je stoel 
belandt, maar dat je ook oproept om altijd kritisch te blijven kijken naar de verhalen die je verteld worden. 

https://leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/kikker-is-verliefd/
https://leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/theatergroep-de-jonge-honden-scheepjongens-van-de-bontekoe/
https://leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/theatergroep-de-jonge-honden-scheepjongens-van-de-bontekoe/



