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NIEUWSBRIEF 
 samen spelen + leren = groeien

Kerst 2018 
Van Jezus zijn er twee verschillende geboorteverhalen bewaard: één van 
Mattheus en één van Lucas. Beiden zien zij Jezus als iemand die de 
werkelijke bedoelingen van God met zijn volk als geen ander heeft gezien en 
daar ook naar heeft geleefd. 

Dat is waarom zijn volgelingen hem ook wel “zoon van God” noemden. Een 
term waarmee het volk Israël soms zijn bijzondere roeping aanduidde, een 
titel die ook de koning toekwam. 
En dan begrijpen wij ook wat Lucas ermee bedoelt als in zijn verhaal een 
engel Maria aanzegt dat zij een zoon zal ontvangen van Godswege. 

Wij weten nauwelijks iets van Maria, de moeder van Jezus. In zijn andere 
boek (Handelingen) vertelt Lucas hoe de leerlingen van Jezus na diens 
gruwelijke dood bij elkaar bleven en - met gevaar voor eigen leven - 
besloten zijn prediking voort te zetten. 

Onder hen was ook Maria, de moeder van Jezus. Zij heeft dus heel dat 
proces meegemaakt van haar jongen, die op zijn dertigste zijn timmerwinkel 
sloot en het land in ging om zijn volk en de geestelijk leiders ervan een 
spiegel voor te houden en hen terug te brengen naar de kern van het geloof. 

Die trouw van haar, dit meegroeien met de opvattingen van haar 
merkwaardige kind laat Lucas doorklinken in zijn verhalen rond Jezus’ 
geboorte. Mattheus legt in zijn verhalen juist de nadruk op de trouw van 
Jozef, de vader van Jezus. 

Als wij nu - anno 2018 - nog iets van moeder Maria kunnen leren dan is het 
een moedige, innerlijke onafhankelijkheid van wat anderen denken of 
zeggen én een vast vertrouwen in de weg van dit bijzondere mensenkind! 

Uit:   Bijbelse miniaturen 
Van: Carel ter Linden

Het team van de Constantijnschool 

wenst u/jou fijne feestdagen!

http://www.constantijnwoerden.nl
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Kerstkaarten 

In de decembermaand wensen wij elkaar 
graag fijne feestdagen door het geven/
sturen van een kaartje. Alle kinderen vinden 
het leuk om een kaartje te krijgen. De 
teleurstelling is groot voor een kind wanneer 
het zelf geen kaartje krijgt en andere 
kinderen wel. 
 
Om die reden hebben wij op school 
afgesproken dat er geen kerstkaarten in de 
klas uitgedeeld worden. De kinderen kunnen 
de kaart bij iemand thuis langsbrengen óf 
gewoon een kaart aan de hele klas geven! 
Net als vorig jaar kun je met één kaart de 
hele klas prettige feestdagen wensen!  
In elke groep worden de kerstkaarten die 
voor de hele klas zijn opgehangen of 
neergezet. 

Goed Gedaan  

De komende week wordt in alle 
groepen aandacht besteed aan les 6. 
Het thema daarvan is “Samen spelen 
en werken.” Op de website kunt u de 
inhoud van de les bekijken.

Kerstvakantie 

De kerstvakantie begint voor alle 
kinderen op vrijdag 21 december 
om 12 uur.  
Maandag 7 januari verwachten wij 
de kinderen weer op school.  

Studiedagen 

In de periode tussen de kerst- en 
voorjaarsvakantie zijn er twee 
studiedagen. De eerste is op  
maandag 21 januari. Het betreft een 
studiedag voor alle medewerkers van de 
SPCO. 
De tweede is voor alle medewerkers van 
onze school. Die studiedag vindt plaats 
op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie  
( 22 februari).  
Alle kinderen zijn beide dagen vrij.

Scholendienst 

Gemiddeld één keer in de twee jaar werken 
scholen van onze stichting mee aan een 
kerkdienst. Net als in 2016 verlenen wij onze 
medewerking aan een dienst in de 
Maranathakerk. Die dienst vindt plaats op 
zondag 10 maart as. Het is fijn als zoveel 
mogelijk kinderen van de Constantijnschool 
met hun ouder(s) aanwezig zijn.Via deze 
nieuwsbrief ontvangt u na de kerstvakantie 
meer informatie. 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Ouderplatform 

Donderdagavond 29 november was de tweede bijeenkomst dit 
cursusjaar van het ouderplatform: ouders die het leuk vinden om met 
elkaar te praten over onderwijskundige en/of organisatorische 
ontwikkelingen op school en in de naaste omgeving. Dit keer was het 
thema “mediawijsheid.”  

En waarover spraken zij?

★Schrijfonderwijs 

★Wat versta je onder “mediawijsheid?”

★Online pesten en de relatie met het pestprotocol

★Mobiele telefoons 

★Social Schools 

★Werken op chromebooks en het belang van blijvende 
aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en 
samenwerkingsactiviteiten voor kinderen 

★Lessenaanbod over 
mediawijsheid voor groep 1 t/m 8

Nieuwsgierig geworden? Noteer vast de datum van 12 maart. Dan is 
de derde bijeenkomst van het ouderplatform. Iedereen is van harte 
welkom!

http://www.constantijnwoerden.nl
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    Kerstviering; Tel je mee? 

In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wilde houden. 
Daarom moesten Jozef en Maria op weg naar Betlehem. Door zo’n volkstelling 
wist de keizer precies hoeveel burgers er in zijn land woonden en hoeveel 
belasting hij kon vragen. Maar toch werd niet iedereen geteld: Slaven telden 
niet mee, en vrouwen alleen als echtgenote van hun man. Dat roept de vraag 
op: Wie telt mee en wie niet? 
Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog mensen onderweg. Aan de grenzen 
van Europa laten vluchtelingen hun naam op een lijst zetten. Ze weten vaak 
niet op welke lijst ze terecht komen – de lijst van mensen die mogen blijven, 
of van mensen die terug moeten. Ook voor deze mensen is de vraag: Wie telt 
mee en wie niet? 

Het thema van Kind op Maandag is in de weken voor kerst: Tel je mee? We 
gaan met de kinderen uitgebreid tellen. Vier kaarsen voor advent, het aantal 
dagen tot kerst, het aantal kinderen in de klas en het aantal inwoners van 
jouw eigen huis – je kunt blijven tellen. Maar we werken het thema ook 
symbolisch uit, door het met kinderen te hebben over meetellen en niet 
meetellen. Bij Kind op Maandag is een speciaal prentenboek gemaakt rond dit 
thema. Het gaat over meneer Exactus, die in Betlehem alle mensen moet 
tellen. Maar of hij echt iedereen geteld heeft…? 

Een fijne kerst4ing gewenst! 

Collecte 

De opbrengst van de collecte gaat naar Handjehelpen.  

Handjehelpen gelooft in een samenleving waar iedereen mee kan doen en 
waar mensen zich voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen zij die dat niet 
vanzelfsprekend kunnen, want iedereen heeft af en toe een steuntje in de rug 
nodig. Dat doen zij door een passende koppeling te maken tussen mensen die 
wat extra hulp kunnen gebruiken en mensen die hun maatschappelijke 
betrokkenheid willen omzetten in daden. Zij zijn ervan overtuigd dat 
hulpvragers, vrijwilligers en stagiairs zo elkaar kunnen versterken en extra 
kansen kunnen bieden om zinvol te participeren in de samenleving. 

Voorbeelden van hulp zijn: 

- Een maatje om samen op pad te gaan of een hobby te beoefenen. 

- Ondersteuning in de opvoeding bij kinderen met gedragsproblemen. 

- Oppashulp of een logeergezin voor jongeren met een beperking. 

- Maatje voor een partner met niet aangeboren hersenletsel. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de site: www.handjehelpen.nl

http://www.handjehelpen.nl
http://www.constantijnwoerden.nl
http://www.handjehelpen.nl
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Constantijn helpt… 

Kent u dat, een vol kerstpakket, super leuk om te ontvangen maar altijd 
wel met een paar producten waar u eigenlijk niets mee doet. Dit jaar kunt u 
via de Constantijnschool deze producten doneren aan een goed doel te 
weten De voedselbank Woerden. 
Na de kerstvakantie staan er op het podium grote dozen waar u uw spullen 
in kunt doneren. U kunt dan denken aan voeding (bijvoorbeeld 
aardappelpuree, pastasaus, fruit in blik), voeding gerelateerde producten 
(zoals tosti/wafel ijzers, mixers) of verzorgingsproducten (zoals 
billendoekjes, tandenborstels). 
In verband met de veiligheid mogen er alleen ongeopende verpakkingen 
worden ingenomen waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken. 
Ook zelfgemaakt voedsel mag niet worden ingenomen. 
Helpt u andere Woerdenaren mee en doneert u ook iets? Het inleveren kan 
tot en met vrijdag 18 januari.

De Ouderraad wenst u fijne 
feestdagen en een mooi 

2019!

Beste leerlingen, ouders en 
verzorgers, 

Namens de MR 
(medezeggenschapsraad) van de 
Constantijnschool wensen we u, jou 
en jullie een heel mooi Kerstfeest 
toe en een heel leerzaam, gezellig, 
gezond en vrolijk Nieuwjaar! 
Fijne kerstvakantie iedereen. 

Hartelijke groet, 
Simone, Jacoline, Margriet, 
Machteld, Inge en Janet

http://www.constantijnwoerden.nl
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Super groep acht! 
Onze toppers van groep acht hebben een recordbedrag opgehaald met de 
kinderpostzegels. Daardoor heeft onze school het Certificaat Superschool 
behaald. We zijn enorm trots op de kinderen van groep 8!

http://www.constantijnwoerden.nl
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HIEPERDEPIEP 

HOERA

VOOR DE JARIGEN  

http://www.constantijnwoerden.nl
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De redactie van het CN wenst jullie

fijne kerstdagen veel gezelligheid

heel vaak de 4e in de rij bij de Jumbo

bakken met liefde een gezond 2019!!

veel lichtpuntjes 

een fijne kerstvakantie

een leuke jaarwisseling

Ook namens ons klankbord  

Ans en Jo Vis

http://www.constantijnwoerden.nl

