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NIEUWSBRIEF 
SAMEN SPELEN + LEREN = GROEIEN 

Klaar voor een nieuw schooljaar 

Beste ouder, 

In gewone tijden is deze bijdrage in Constant Nieuws mijn eerste officiële 
contact met de ouders. Echter, omdat we nog steeds te maken hebben met 
het Corona-virus bent u vorige week al geïnformeerd over de genomen 
maatregelen. Maatregelen die - ik herhaal het nog maar eens - genomen zijn 
met de kennis van dat moment. Het zou zomaar kunnen dat we in de loop 
van het jaar wijzigingen moeten toepassen. Als dat zo is dan brengen we u 
daar bijtijds van op de hoogte. 

Wat wél met zekerheid te zeggen is: de kop van het nieuwe schooljaar is er 
af. En wij vonden het allemaal fijn om de kinderen en velen van u de 
afgelopen dagen te begroeten! Zes weken vakantie is lang, maar vliegt ook 
voorbij. We zijn dankbaar dat alle kinderen, ouders en leerkrachten gezond 
terug zijn. We realiseren ons dat dit heel bijzonder is en géén 
vanzelfsprekendheid. 

In het team zijn er enige veranderingen nu Hans Linschoten en Cees van Eck 
met pensioen zijn gegaan. We heten juf Nienke (groep 6), juf Malou (groep 
7) en juf Frenny (ook groep 7) van harte welkom op de Constantijn. Wij 
hopen dat zij snel hun draai zullen vinden op onze school en wensen hen een 
heel fijne tijd! 

Juf Malou werkt tot de herfstvakantie in groep 7. Dat doet zij in het 
zwangerschapsverlof van juf Frenny. Zij is net voor de vakantie bevallen van 
haar tweede kindje. Als juf Frenny weer komt werken, vertrekt juf Malou 
voor een aantal maanden naar de flexibele schil van onze stichting. Daar 
gaat zij invalwerk doen op verschillende scholen. Na het pensioen van juf 
Joke (1 april 2021) keert zij bij ons terug. Maar………….dat wordt iets later, 
want juf Malou is zwanger van haar tweede kindje. Wij feliciteren haar van 
harte met dit blijde nieuws!  
Na de kerstvakantie gaat haar verlof in. Wij hebben dus nog even de tijd om 
vervanging te regelen.  
Tot slot van dit personeelsnieuws: juf Simone is na haar verlof weer gestart 
in groep 4. Welkom terug! 

EW LKom
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Via deze nieuwsbrief houden wij u het jaar door op de hoogte van alle 
onderwijskundige en organisatorische en ontwikkelingen op onze school. 
Daarnaast gebruiken wij onze website om alle informatie up-to-date te 
houden. Wij raden u aan regelmatig de site te bezoeken om van het laatste 
nieuws op de hoogte te zijn. 
Verder gebruiken we het ouderportaal van Social Schools om u te 
informeren over zaken die met de groep of met de hele school te maken 
hebben. 

Wij doen ons best om u zo tijdig én volledig mogelijk te informeren. Van u 
verwachten wij dat u met vragen of reacties rechtstreeks bij ons komt. 
Door middel van een open communicatie houden we de lijntjes tussen 
school en thuis kort. Dat is in het belang van ieder kind. En daar doen we 
het voor! In alle opzichten een goed schooljaar gewenst! 

met vriendelijke groet, 
namens de collega’s, 

Rob Arnold R
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Beslisboom  

Omdat het soms lastig in te schatten is of een kind met neusverkoudheid 
wel of niet naar school mag is een beslisboom opgesteld die door het RIVM 
is gecontroleerd en goedgekeurd. U treft die boom hieronder aan.  
Sowieso is het goed om bij twijfel de site van het RIVM te raadplegen.  
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Jaaropening 

Maandag 9 september openen we het jaar officieel 
met een viering in de hal voor alle kinderen en 
leerkrachten. Het thema is: ‘Wat heb je gedaan en 
wat ga je doen?’ Deze viering is een mooi moment 
o m t e e r v a r e n d a t w e s a m e n d e 
‘Constantijnschool’ zijn! 

Goed Gedaan 

Op onze school maken we voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling in alle groepen gebruik van 
de methode Goed Gedaan. In Constant-Nieuws leest 
u aan welk thema aandacht wordt besteed. Op onze 
website kunt u de ouderbrief lezen van het leerjaar 
van uw kind. Op die manier kunt u thuis uw kind 
ondersteunen waar het op school mee bezig is. 
De komende twee weken is het thema “Wennen.”

Informatieavonden 

Zoals u van ons gewend bent, organiseren we aan het begin van het 
cursusjaar voor iedere groep een informatieavond. De leerkracht(en) 
geeft/geven op die avond specifieke informatie voor dat leerjaar. Ook is er 
gelegenheid om vragen te stellen en ouders van andere kinderen te 
spreken. Wij vinden deze avond heel waardevol en gaan er vanuit dat er 
van ieder kind een ouder aanwezig is.  

Omdat we de 1,5 meter afstand moeten bewaren, passen we de 
organisatie aan. Die ziet er nu als volgt uit: 
● Per avond worden de ouders uit één groep uitgenodigd (kijk voor de 

datum op de jaarkalender). 
● De presentatie wordt door de leerkracht in de hal gegeven.  
● Per huishouden (i.v.m. gescheiden ouders) is één ouder welkom. 
● Alle avonden beginnen om 19.30 uur. 
● Helaas kunnen we geen koffie of thee aanbieden.   
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Luizencontrole 

Nu er op school voorlopig geen luizencontrole wordt 
uitgevoerd, hebben wij u gevraagd zelf uw kind(eren) 
regelmatig te controleren. Mocht u constateren dat uw 
kind hoofdluis heeft dan verzoeken wij u dit bij de 
leerkracht te melden. Die kan dan (uiteraard anoniem) 
via Social Schools aan alle ouders van de groep melden 
dat er sprake is van hoofdluis. Zo houden we het met 
elkaar onder controle.

Ouderplatform 

Net als voorgaande jaren worden er gedurende het 
cursusjaar 4 avonden georganiseerd waarop de directie van 
school in gesprek gaat met ouders over onderwerpen die in 
of rond de school spelen. Die onderwerpen kunnen door 
zowel ouders als directie worden ingebracht.  

Naast de groep ouders die vorig jaar al meedeed, is er plek 
voor nieuwe ouders. Heeft u belangstelling? Meld u aan bij 
meester Rob. De 4 data worden z.s.m. bekend gemaakt. 

Ouderhulplijst 

Ook dit jaar organiseren wij weer diverse activiteiten voor de kinderen 
waar we uw hulp goed bij kunnen gebruiken. Het gaat om bijzondere 
activiteiten in de groep van uw kind én om activiteiten voor meerdere 
groepen (bijvoorbeeld de groepsdoorbroken activiteiten). Van de 
kinderen en de ouders die begeleiden horen we altijd enthousiaste 
verhalen.  

Speciale aandacht vragen wij voor het onderwerp ‘presentatie/
workshop’. Hier kunt u aangeven of u uw talent en enthousiasme voor 
een bepaald onderwerp wilt overbrengen op onze kinderen. Hiermee 
geven we een extra impuls aan de samenwerking met u die we op 
onze school voor ogen hebben. We hopen dat velen van u hun talent 
willen inzetten. 

Graag horen wij hoe u ons en de kinderen het nieuwe schooljaar gaat 
helpen. Wilt u vooraf informatie over een bepaald onderwerp dan kunt 
u contact opnemen met meester Rob. 
De vragenlijst krijgt u met deze Constant Nieuws digitaal aangeleverd, 
klik hier om de vragenlijst te openen. 
U kunt het bestand t/m vrijdag 11 september invullen.  
Bedankt!
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Gefeliciteerd !

De jarigen in 
september
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Digitale cursus “Speels en positief opvoeden”  
Een kind opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Als kinderen op een 
positieve, speelse manier worden opgevoed, ontwikkelen zij zich beter. 
Maar hoe moet je reageren op een kind dat boos of driftig is? Hoe ga je 
om met een kind dat stil, bang of verdrietig is? Deze en andere 
alledaagse opvoedvragen komen aan de orde tijdens de digitale cursus 
'Speels en positief opvoeden'. Je maakt kort kennis met actuele 
opvoedbenaderingen die gericht zijn op een positieve en speelse 
communicatie met kinderen. Tijdens de cursus worden de thema's 
zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en veerkracht bij kinderen 
uitgediept. Je krijgt informatie over de redenen waarom kinderen soms 
niet reageren zoals wij dat zouden willen en hoe je het beste met lastige 
situaties om kunt gaan. Daarnaast is er gelegenheid ervaringen met 
andere ouders te delen. 
Wanneer: dinsdag 6 en dinsdag 13 oktober  
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur  
Voor wie: voor ouders met kinderen in de leeftijd van 3-12 jaar  
Kosten: geen  
Aanmelden en informatie: Rianne van de Geer 
r.vandegeer@kwadraad.nl  0640440358 en Tanja Derks 
t.derks@kwadraad.nl  0610563928 of via het algemene nummer van 
Kwadraad: 0889004000 
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