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Een nieuw schooljaar 
Beste ouder, 

Op het moment dat u dit leest, zit de eerste schoolweek er bijna op. Het was fijn om de 
afgelopen dagen velen van u te begroeten! Alsof we niet weg zijn geweest……….! 
We zijn blij dat alle kinderen weer gezond terug zijn. Hopelijk kunnen zij snel wennen in hun 
nieuwe groep en/of bij hun nieuwe juf of meester.  

In onderwijskundig opzicht staan op onze school het komend jaar de volgende onderwerpen 
centraal: 
● Scholing op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen om een gedifferentieerde 

instructie nóg effectiever te maken 
● Invoering van de methode STAAL in de groepen 3 t/m 6 
● Invoering van My name is Tom in de groepen 5 en 6. Deze methode is vorig jaar 

ingevoerd t/m groep 4. In de groepen 7 en 8 wordt nog gewerkt met Real English. 
● Invoering van GYNZY in de groepen 3 t/m 8 als oefen- en toetssoftware bij de 

verschillende methoden. Vanaf groep 5 beschikken alle kinderen over een eigen 
chromebook. 

● Vervolg van de muziekimpuls: in groep 1 t/m 4 via de lessen “Hallo muziek” o.l.v. meester 
Bauke. In de groepen 5 t/m 8 wordt een nieuwe methode ingevoerd: Eigenwijs-Digitaal. 

Via deze nieuwsbrief houden wij u steeds van alle onderwijskundige en organisatorische 
ontwikkelingen op de hoogte. 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.  

U merkt het: wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren. Van u verwachten wij 
dat u met vragen of reacties rechtstreeks bij ons komt. Door middel van een tijdige én open 
communicatie houden we de lijntjes tussen school en thuis kort. En daarmee: een kind dat met 
plezier naar school gaat. 
In alle opzichten een goed schooljaar gewenst! 

  NIEUWSBRIEF 
 samen spelen + leren = groeien

met vriendelijke groet, 
namens de collega’s, 

Rob Arnold 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Jubileum 

In de zomervakantie vierde juf Letta haar 
40-jarig jubileum in het onderwijs.  
Wij feliciteren haar van harte met deze 
enorme prestatie en wensen haar nog vele 
gezonde jaren én heel veel werkplezier in dit 
prachtige beroep! 

Informatieavonden 

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 u aanwezig bent. 

Net als vorig jaar zijn twee opeenvolgende leerjaren op één avond gepland. Het rooster ziet er als 
volgt uit: 
10 september  groep 1-2 
11 september  groep 3-4 
12 september  groep 5-6 
13 september  groep 7-8 

Voor iedere groep begint de avond om 19.30 uur. Een kwartier ervoor gaan de deuren open en 
staat de koffie/thee klaar. U bent van harte welkom. 

Babynieuws 

Juf Corine is in de zomervakantie bevallen 
van haar derde kind. Na twee dochters is nu 
Daan geboren. Wij feliciteren Corine, Mark, 
Evy en Sofie met hun zoon en broertje! 

Nieuwe leerkracht 

In groep 1/2c is deze week juf Nancy als nieuwe leerkracht op onze school gestart. Wij heten 
haar van harte welkom en hopen dat zij snel haar draai vindt tussen collega’s, kinderen en 
ouders.

Jaaropening 

Maandag 3 september openen we het jaar officieel met een viering in de hal voor alle kinderen en 
leerkrachten. Het thema is: “Constantijn helpt en viert!” Tijdens de viering  
zullen we met elkaar praten, zingen en bidden. Een mooi moment om te ervaren dat we met 
elkaar de “Constantijnschool” zijn! 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Goed Gedaan 

Op onze school maken we voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling in 
alle groepen gebruik van de 
methode Goed Gedaan. In het 
ConstantNieuws leest u steeds 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.”

Gevraagd: ICT-hulp 

Met het intensief gebruik van smartboards en 
chromebooks gaat er weleens iets mis of kunnen we 
soms enige hulp gebruiken. Wij vinden het dan fijn om 
binnen school een beroep te kunnen doen op ouders 
met ICT-kennis.  
Een aantal jaar geleden is hiervoor een app-groep 
opgericht waar af en toe een vraag in werd geplaatst 
die dan altijd door één van de ouders werd opgepikt. 
Op die manier zijn probleempjes opgelost voor ze een 
probleem konden worden. U begrijpt dat wij daar heel 
blij mee zijn. 

Door verhuizingen en kinderen die naar het voortgezet 
onderwijs zijn gegaan, is deze groep ouders kleiner 
geworden. U raadt het: wie wil zich aansluiten in deze 
groep? U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij 
meester Rob.  
Namens kinderen en collega’s: BEDANKT!

Studenten op school 

Ieder cursusjaar hebben wij meerdere studenten van o.a. de Marnix Academie die op onze school 
stage lopen. Vorig cursusjaar jaar o.a. juf Ruby en juf Jacky. Zij zitten dit cursusjaar in het laatste 
jaar van hun opleiding en doen hun SB-stage graag op onze school. En daar zijn wij heel blij mee.  
Juf Ruby werkt op maandag en dinsdag in groep 1/2b. Juf Jacky dezelfde dagen in groep 8 
Wij wensen hen een heel fijne en leerzame tijd op de Constantijnschool. 

De komende weken komen er in verschillende groepen nog meer studenten. In één van de 
volgende nieuwsbrieven stellen zij zich aan u voor. 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Feest! 

De kop is er af....de school is weer begonnen. Dat betekent dat de Ouderraad ook weer begonnen  
is. Zo zijn we druk met de voorbereidingen voor het schoolreisje naar Duinrell, voor de 
kinderen van groep 3 t/m groep 7. Het thema van het kleuterfeest is dit jaar “Fiep Westerdorp”. 
Het is heel goed mogelijk dat Jip & Janneke, Floddertje, Pluk van de Petteflat en Pim & Pom, op 
vrijdag 28 september te vinden zijn op school.          

Hello Goodbye 

Voor de zomervakantie hebben wij afscheid genomen van Erica, Chantal en Marjolein, die helaas 
gestopt zijn met de Ouderraad. Namens alle leden, het team en de kinderen, bedankt voor jullie 
tijd, inzet en gezelligheid. 

Gelukkig hebben we 3 enthousiaste moeders gevonden om de OuderRaad weer compleet te 
maken. Moniek, Jaimy en Martiske, van harte welkom in de ouderraad en wij wensen jullie heel 
veel plezier. De OR bestaat momenteel uit 12 moeders en juf Marijke zit er namens het team bij. 
Iedereen is onderverdeeld in verschillende commissies en deze commissies zijn samen met een 
leerkracht verantwoordelijk voor de activiteiten en de uitvoering. Regelmatig met ondersteuning 
en hulp van Danita. 

- OR - NIEUWS - OR - NIEUWS - OR - NIEUWS - OR - NIEUWS - 

Wat doen we als OR 

Het hele jaar door verzorgt en regelt de OR samen met het team meerdere (feest)activiteiten zoals 
de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstviering, Pasen, Projectweek, Afscheid groep 8 
en de avondvierdaagse. 

Wist u dat de OR ook verantwoordelijk is voor het oud papier, de bibliotheek, het inzamelen 
van kleding voor Sam’s kledingactie en de goede doelen acties? Regelmatig wordt er een 
beroep gedaan op ouders, die op de hulpouderlijst hebben aangegeven te willen helpen. Daar is de 
school natuurlijk erg blij mee. 

Daarnaast is de OR verantwoordelijk voor het innen en beheren van het ouderbijdragenbudget 
en het inkopen van de schoolshirts. 

Mocht u het leuk vinden om te helpen bij activiteiten of de voorbereidingen daarvan of 
zou u meer willen weten over de Ouderraad of heeft u een vraag, dan kunt u dat 
aangeven bij Lieke Janssen, Lianne Verhagen of een mail sturen naar 
orconstantijn@hotmail.nl 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Hiep hoera voor de jarigen  

in september!

Welkom op school Daniek, Liam, Justen, 
Kayleigh, Isabella, Merel & Hugo!
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