
Beste ouder,
 

Tot het cursusjaar 2021-2022 hebben we met het hele team een aantal jaar trainingen 
gevolgd om ons de technieken van Teach like a Champion eigen te maken. En met succes: alle collega’s

hebben aan het einde van dat traject een certificaat behaald. De technieken worden nog steeds ingezet
voor het klassenmanagement en tijdens de gedifferentieerde instructie. Het gebruik van de technieken
zorgt er o.a. voor dat de betrokkenheid van de leerlingen is toegenomen. Eigenlijk kunnen ze niet meer

‘niet meedoen.’
 

Vorig jaar zijn we gestart met een teamscholing op het gebied van formatief evalueren. Dit mooie en
uitdagende proces staat in dienst van leren. Formatief evalueren biedt zowel de leerkrachten als

leerlingen inzicht in het leerproces. Niet pas achteraf (na een toets bijvoorbeeld), maar al tijdens het
werken aan een doel.

 
Naast een aantal trainingen tijdens studiedagen heeft de extern deskundige vorig jaar ook twee ronden

met lesbezoeken gedaan: in november en mei. In die periode hebben we geleerd om de leerdoelen zo
concreet mogelijk te benoemen en om succescriteria te formuleren waardoor de kinderen weten dat ze

op de goede weg zijn. Meer en meer leren kinderen zelf ook om succescriteria te benoemen. Het maakt ze
bewuster van hun leerproces.

 
Dit jaar zetten we de teamtraining voort. De eerste bijeenkomst is dinsdag 11 oktober. De tweede tijdens

de studiedag van 23 maart. De nadruk in deze twee trainingen ligt op het geven van feedback en
feedforward. Het laatste is het geven van adviezen en tips om een leerling zich nog beter te laten

ontwikkelen.
In november en mei worden alle leerkrachten weer bezocht om te zien en te bespreken welke

ontwikkeling zij op dit gebied doormaken. Tussendoor kijken we al vaak bij elkaar in de les en delen we
ervaringen bij het bord van LeerKRACHT.

 
Het mooie in dit proces is dat een aantal collega’s met de extern deskundige mee de klassen ingaat en

meedoet met de gesprekken met leerkrachten. Zo worden zij opgeleid als expert leraar op het gebied van
formatief evalueren. Op het moment dat de extern deskundige ons alles heeft geleerd, kunnen we op

eigen kracht verder en zo borgen we het geleerde in onze organisatie.
 

Want dat is de kracht van de Constantijnschool. Niet alleen scholing volgen, maar die op zo’n manier
invoeren dat het óók jaren later nog zichtbaar aanwezig is in onze organisatie. Of het nu gaat om Teach,

formatief evalueren, Engels, Mijn Kleutergroep, rekenen of taal. De expert leraren spelen daar een
belangrijke rol in.

 
Op onze school waaien we niet met alle onderwijskundige winden mee. Integendeel, we kiezen datgene
uit wat bij onze ontwikkeling past en waar we in geloven. Maar dan gaan we er ook vol voor en is het
resultaat jaren later nog te zien. In onze ogen bouw je op die manier aan kwalitatief goed onderwijs.

 
met vriendelijke groet,
namens alle collega’s,
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NIEUWSBRIEF

Rob Arnold

www.constantijnwoerden.nl 



STUDIEDAG

 Ook dit jaar bieden we alle leerlingen het programma van ‘Het Nationaal Media
Paspoort’ aan. Het programma is ontwikkeld door de Nationale Academie voor Media en

Maatschappij. De lessen hebben alles te maken met media: van televisie tot tablet. 
 

In de maanden oktober t/m mei (behalve in december) is de tweede donderdag van de
maand op onze school de dag van de mediawijsheid. Te beginnen dus op 13 oktober. 

Het thema van die les is ‘Weet wat je ziet.’ Het gaat dan o.a. over wat waar en niet waar is
in de media. 
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GOED GEDAAN
 In de weken voor de herfstvakantie wordt les 3 behandeld uit onze methode voor sociaal-emotionele

ontwikkeling. Het thema in alle groepen is ‘Grapje-Plagen-Pesten.’
Op onze website kunt u de inhoud lezen van de les in de groep waarin uw kind zit. 

MEDIAWIJSHEID 

Dit cursusjaar
worden er voor

alle leerkrachten
meerdere

studiedagen
georganiseerd. 

 
De eerstvolgende

is dinsdag 11
oktober. 

Alle kinderen 
zijn die dag vrij. 

 
Op de website
vindt u bij de

jaarplanning de
andere data.

10-MINUTEN GESPREKKEN
In de week van 10 oktober worden in de groepen 1 t/m 7 de

startgesprekken gehouden. Afgelopen woensdag heeft u hiervoor een
uitnodiging ontvangen met daarbij een aantal onderwerpen die

tijdens het gesprek aan bod kunnen komen. Fijn als u die
onderwerpen vast met uw kind bespreekt, want vanaf groep 3 zijn

ook de kinderen welkom bij het gesprek. In groep 8 vinden deze
gesprekken na de herfstvakantie plaats.

 
Woensdagavond 5 oktober wordt de app geopend waarmee u zich

kunt aanmelden. We gaan ervan uit u allemaal te spreken.

Bij dit thema gaat het over het verschil tussen leuk plagen, vervelend plagen en pesten.
De kinderen leren hoe je het beste op plagen kunt reageren en dat pesten gemeen is.

Maar ook hoe je samen kunt voorkomen dat er gepest wordt.

In te leveren op school:
woensdag 5 oktober
donderdag 6 oktober

Wel inleveren?
Schone herdraagbare kleding en schoeisel 

Niet inleveren!
Vervuilde en kapotte kleding,

kussens, dekbedden, matrassen, tuinkussens
en huishoudtextiel

Neem je volle zakken
mee naar school!



Ook dit jaar worden er weer voorstellingen georganiseerd in het enige, echte
Constantijn Theater. 

En wat fijn dat de ouders van optredende kinderen weer mogen kijken.
 

vrijdag 7 oktober 2022
Voorstelling voor de onderbouw. 

De ouders van beide groepen 3 zijn dan van harte welkom.
 

vrijdag 21 oktober 2022
 Voorstelling voor de groepen 5 t/m 8. 

Hierbij zijn de ouders van groep 8 uitgenodigd. 
 

Alle voorstellingen beginnen om 13.00 uur.
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 CONSTANTIJN THEATER

 Tijdens de informatieavond heeft u van de leerkracht een zogenaamde stamkaart
gekregen met daarop de gegevens die wij van u hebben. Daarbij het verzoek de gegevens te

controleren en waar nodig te wijzigen. 
Inmiddels hebben wij heel veel kaarten ontvangen. Waarvoor dank! Op deze manier

kunnen we het bestand met contactgegevens up-to-date houden.
 

Ouders die het formulier mee naar huis hebben genomen, worden er hierbij aan herinnerd
om het formulier weer bij de leerkracht in te leveren.

 

CONTROLE GEGEVENS

OUD PAPIER 
Iedere paar weken staat de container bij school en daar brengen veel ouders hun

oud papier heen. Daar zijn wij heel blij mee. De tijd dat de papierprijs hoog was ligt
inmiddels al een poosje achter ons, maar de jaarlijkse opbrengst gebruiken we om

een deel van de huur van de Sportsterrenkist te betalen. Deze kist bevat allerlei
materialen waar de kinderen tussen de middag mee spelen.

 
U leest het: het geld wordt goed besteed. Blijf dus vooral uw papier brengen. Alle

kleine beetjes helpen. En daar zijn de kinderen blij mee. 
Namens hen: BEDANKT!



Kleuters hebben kinderfeest:
Vroeger gehad
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Wat doen de andere groepen…..

Groep 7: Klassendag
(voorloper van de monumentendag) 



Schoolreis naar Drievliet!
Wie wil dat nu niet 
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Groep 8:
Naar de Nachtwacht geweest 
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Groep 6: Gastles van de KUVO 
over druktechnieken



Groep 4 en 5: 
Gastles theater lezen 
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Veel lezen op school

Kinderboekenweek 

ACTEURS
GEZOCHT

De Kinderboekenweek komt er
weer aan. Voor de opening van de
Kinderboekenweek zijn wij nog op
zoek naar een acteur die in de rol
kan kruipen van een boswachter! 

 
Wanneer?

woensdag 5 oktober 
van 8.30 uur tot 11.00 uur

 
Ben jij degene die we zoeken
geef het snel aan ons door 

via een mailtje
(danita.dekkers@spco.nl) 

of via Socials Schools 
(berichtje naar Juf Danita) 
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Hiep hiep hoera voor 
de jarigen in oktober! 

Aysun
 Javi

 Dylano
Nina 

Jeciayro Ylana 
Jenna 

Hidde 
Bronnie 

Stef 

Noud  

Faas 
 Rowan

 

 Jazzlyn 

Jordan
Mila

Sky
FinnRomée Sterre 

Elin 

Joah 

Jasmijn


