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Nieuwe Lesmethodes 
De groepen vier tot en met acht zijn vorige week begonnen in een nieuwe taalmethode Taal Actief 4. Groep 5 tot 
en met 8 heeft ook een nieuwe geschiedenismethode gekregen ArgusClou. 
 

Parkeerproblemen 
Omdat er volop gewerkt wordt aan de herbestrating rondom de school levert het parkeren af en toe wat 
problemen op. Vriendelijk doch dringend verzoek om de auto op de goede manier te parkeren en niet midden 
op de stoep of iets dergelijks. Parkeerbeheer zal daar de komende periode extra aandacht aan schenken. 
 

Te Laat Komen  
Dit schooljaar zullen wij strenger handelen bij te laat komers. Indien het vaak gebeurt, zal contact worden 
opgenomen met de ambtenaar van Leerplicht en deze kan besluiten actie te ondernemen. 
 

Ouderbijdrage 
Zoals u weet bieden wij onze kinderen wat extra activiteiten aan in het kader van kerst en Sinterkaas. Dat 
kunnen wij doen dankzij de vrijwillige  ouderbijdrage. Voor dit jaar staat de ouderbijdrage op € 50,00 voor 
1ste kind, € 30,00 voor 2de kind en € 20,00 voor 3de en volgende kinderen. U kunt het bedrag overmaken op 
NL11ABNA0580653323 t.n.v. SCOH inz Coligny o.v.v. naam van uw kind(eren). Met uw bijdrage wordt het 
jaar nog beter. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

10 september Kennismakingsgesprekken 
Op maandag 10 september vinden overdag de kennismakingsgesprekken plaats. U ontvangt hiervoor een 
aparte uitnodiging. Vanaf groep 5 gaat uw kind mee naar het gesprek. Ter voorbereiding krijgt u een aantal 
invulformulieren. Deze graag thuis invullen en op maandag meenemen naar school. 
 

Studiedag 
Op maandag 17 september hebben we onze eerste studiedag. Deze staat in het teken van ICT en actuele 
ontwikkelingen bij verschillende onderwijs applicatie. Alle kinderen zijn de hele dag vrij. 
 

Prinsjesdag 
Op 18 september zijn alle kinderen vrij in verband met prinsjesdag. Een prachtige gelegenheid voor u om 
met uw kind de Koets te zien rijden. 
 

Staking 
Op woensdag 12 september vindt opnieuw een onderwijs staking plaats. U krijgt eind van deze week te 
horen of onze school daaraan meedoet. 
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Koffiedrinken met de directeur 
Op dinsdag 9 oktober vindt voor het eerst een koffiemoment plaats op school. Ouders die eens graag 
informeel met de directeur willen praten over de school zijn van harte uitgenodigd om tussen 09.00 en 
10.00 uur op school te komen en onder het genot van koffie, thee en een koekje met de directeur van 
gedachten te wisselen. Een en ander vindt plaats in de teamkamer. 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Op dinsdag 2 oktober komt de schoolfotograaf weer langs voor het maken van prachtige foto’s van de 
kinderen. U ontvangt hierover nader bericht. 
 

Schoolkalender 
Naar alle verwachting ontvangt u aan het eind van deze week de nieuwe schoolkalender. 
 
 
 

Belangrijke data 
10 september : kennismakingsgesprekken (alle kinderen vrij) 
17 september : Studiedag (alle kinderen vrij) 
18 september : prinsjesdag (alle kinderen vrij) 
24 september : 1ste Medezeggenschapsraad vergadering 
2 oktober : schoolfotograaf 
9 oktober : koffiedrinken met de directeur   

 
 
 


