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NIEUWSBRIEF  samen spelen + leren = groeien

van het 

ConstantNieuws
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Beste lezer,


Toen mij als basisschoolleerling de vraag werd gesteld wat 
ik later wilde worden, antwoordde ik altijd vol overtuiging: 
‘Profvoetballer.’ Ik zag mezelf al schitteren in dat mooie 
(helaas afgebroken) stadion in Amsterdam met die 4 
iconische letters……………….

U kent wellicht het vervolg: ik werd het niet. Maar is dat erg? 
Met de kennis van nu vind ik dat niet.


Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Worden wat je wil.’ Met dit 
thema wil de organisatie benadrukken dat boeken kinderen alle 
ruimte geven om te fantaseren over wat zij het allerliefste willen 
worden, ongeacht welke beperkingen daar misschien aan zitten in 
het echte leven. Hoe leuk is dat!


Het thema speelt - naar mijn mening - daarmee óók in op de 
verandering in onze maatschappij waarbij vrouwen en mannen 
steeds vaker na een aantal jaar van baan wisselen.  Een 
maatschappij waar kinderen onderwijs volgen en later in een beroep 
terecht kunnen komen dat nu nog niet bestaat.


Met die verandering in het achterhoofd wil ik een bekend 
spreekwoord een andere dimensie geven. Het gaat om het 
spreekwoord ‘12 ambachten, 13 ongelukken.’ En die andere 
dimensie is een positieve. Soms moet je eerst verschillende dingen 
durven ondernemen om uiteindelijk te worden wat je wil. En wat een 
lef heb je daarvoor nodig!


Trouwens, daarmee ben je er niet. Als je eenmaal je plek (een 
opleiding of een baan) gevonden hebt, is het belangrijk om 
écht te willen wat je wordt! En dat vraagt passie, 
betrokkenheid en volharding. Iedere dag opnieuw. Ook 
daarover is het heerlijk lezen en fantaseren. Veel plezier!


Meester Rob 


Fo
to

 is
 g

ra
pj

e 
va

n 
de

 re
da

ct
ie

. 
M

ee
st

er
 R

ob
 is

  e
en

 e
ch

te
 A

JA
X

 fa
n.

 

http://www.constantijnwoerden.nl


Constantnieuws extra editie www.constantijnwoerden.nl 15 juli 2021

 

 

 

�3

Opening 
Kinderboekenweek

De Constantijn Dance 
Kids 

Zij openden de kinderboekenweek met een dans 

op het lied van Kinderen voor Kinderen. 
Weken is er geoefend! Maar het zag er swingend 

uit kids!

http://www.constantijnwoerden.nl
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Opdracht Kinderboekenweek 
bovenbouw

de antwoorden
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Opdracht Kinderboekenweek 
bovenbouw

de antwoorden
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Opdracht Kinderboekenweek 
onderbouw

de antwoorden
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Opdracht Kinderboekenweek 
onderbouw

de antwoorden
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Winnaars van de prijsvraag: 

onderbouw: Levi groep 1/2B 

middenbouw: Milan groep 4 

bovenbouw Sammy groep 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Kinderboekenweek 

hebben alle kinderen van de 

Constantijnschool de beroepenmuur 

bekeken en de daarbij behorende 

prijsvraag proberen op te lossen(de 

juiste antwoorden bevinden zich 

hierboven) 

Er waren verschillende categorieën 

en een bekwame jury heeft de 

prijswinnaars uit de grote stapel met 

goede inzendingen gekozen. 

Levi, Milan en Sammy 

GEFELICITEERD.  

Jullie krijgen een leuke prijs. Veel 

leesplezier!  

(oeps nu verraden we de prijs al)
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Omdat het thema van de Kinderboekenweek 2021 is 'Worden wat je wil' 
hebben we de afgelopen 2 weken verschillende ouders, een tante, een oma en 

een opa in de klassen op bezoek gehad.  
Zo kwam er een verpleegkundige, een politieagent en een rechercheur, een 
mode-ontwerpster, een doventolk en een kok in de klas langs. Zij vertelden 

over hun beroep en namen ook van alles mee om aan ons te laten zien. 
Hoe leuk en leerzaam was dat! 

Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Wat is er leuker dan deze Kinderboekenweek een echte schrijver en/ of 
illustrator van kinderboeken in de klas 'op bezoek' te krijgen?! 

Via het digitale lespakket van 'Schrijver in beeld' hebben alle groepen in onze 
school dit kunnen meemaken! 

André Kuipers, Mirjam Oldenhave, Pim Lammers en nog veel meer schrijvers 
namen een kijkje in onze klas en vertelden ons hoe zij hun boek bedachten, 

schreven en lieten illustreren.  
Het boek waar zij over vertelden, ligt ook echt in onze klas. Zo krijgt het boek 

ineens een ander 'gezicht' en kregen we helemaal zin om het boek te gaan 
lezen!  

De MR van onze school heeft dit lessenpakket voor ons gesponsord: enorm 
bedankt hiervoor!

http://www.constantijnwoerden.nl
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De biebkarren waren toe aan een flinke opknapbeurt. Met behulp van vader 
Marien en zijn dochter Fenna zien de biebkarren er weer prachtig uit! 

DANKJEWEL MARIEN EN FENNA! 

In de corona periode hebben we de schoolbieb zonder ouders maar met de 
kinderen van de school draaiende gehouden. Dit beviel heel erg goed en de 
kids leren er erg veel van. Dus we gaan daarmee door. Tot de kerstvakantie 
zijn de meiden op de foto verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
bieb. Zij doen dit super serieus en we zijn ook erg blij met de girls! Na de 
kerstvakantie mogen er weer andere kids helpen, want het is een gewilde 

‘baan’. School bibliothecaresse. (ofzoiets).;-)) 

OUD

NIEUW

FENNA
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Alle kinderen 
krijgen een lekkere 
boekenwurm ter 
afsluiting van de 
KBW.
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