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 NIEUWSBRIEF 
 samen spelen + leren = groeien

We zijn begonnen 
Beste ouder, 

De kop van het nieuwe schooljaar is er af. Het was fijn om de afgelopen dagen 
velen van u 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 zeker geen vanzelfsprekendheid. 

In de zomervakantie is er in en rond de school hard 
gewerkt. De grootste klus was de renovatie van de oude 
toiletgroepen. De werkzaamheden startten direct op de 
maandag van de eerste vakantieweek en werden 
afgelopen donderdag afgerond. Als u had gezien hoe de 
school er toen uitzag……... !  
Gelukkig zijn we een team dat op zo’n moment de 
handen ineen slaat om ervoor te zorgen dat iedereen de 
eerste schooldag goed kan beginnen.  

Met het resultaat zijn we uiteraard erg blij. En dat de kleuterlokalen en de 
vloeren van beide hallen in de herfstvakantie nog schoongemaakt en in de was 
moeten worden gezet nemen we daarbij graag voor lief.   

Verder zijn in alle lokalen de beamers en smartborden vervangen door 
touchscreens. De hierop vertoonde 
beelden zijn voor de kinderen nog 
duidelijker (scherper). Ook bij felle 
lichtinval. Goed materiaal draagt bij 
aan de kwaliteit van ons onderwijs.  
Ook daarin blijven we investeren. 

Tot slot is op het kleuterplein het 
speelhuisje vervangen door een 
nieuw klimtoestel waar ook oudere 
kinderen veel plezier aan beleven. 
En dat is nog maar het begin! 
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Achter de schermen werken we aan plannen om dit cursusjaar het grote plein 
aan te passen. Ideeën daarvoor zijn vorig jaar door kinderen aangedragen via 
de leerling-arena.    

Via deze nieuwsbrief houden wij u het jaar door op 
de hoogte van alle organisatorische en 
onderwijskundige 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 
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Personeelsnieuws 
Net voor de zomervakantie vierde juf Corine haar 12,5-jarig jubileum  
als leerkracht. Wij boffen dat zij al die jaren op onze school werkt.  
We feliciteren haar van harte en wensen haar nog veel prettige onderwijsjaren! 

Jaaropening 
Maandag 9 september openen we het jaar officieel met een viering in de hal voor 
alle kinderen en leerkrachten. Het thema is: “Opnieuw beginnen.”  
Tijdens de viering zullen we met elkaar praten, zingen en bidden. Een mooi 
moment om te ervaren dat we samen de “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.” 

Ouderhulplijst 
Deze week heeft u de ouderhulplijst ontvangen. Graag ontvangen wij de door u 
ingevulde lijst vrijdag 13 september weer op school. U kunt hem inleveren bij de 
leerkracht van uw oudste kind. Bedankt! 
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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.  

Net als vorig jaar zijn twee opeenvolgende leerjaren op één avond gepland. Het 
rooster ziet er als volgt uit: 
12 september  groep 1-2 
16 september  groep 5-6 
17 september  groep 3-4 
18 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. 
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MiniBieb 
Net voor de zomervakantie hebben we de MiniBieb geïntroduceerd en we hebben 
veel leuke boeken, tijdschriften en reacties gekregen. Inmiddels is het schooljaar 
weer begonnen en is ook de MiniBieb weer goed gevuld. We nodigen jullie uit om 
regelmatig een kijkje te nemen, want de collectie verandert elke week. We hebben 
veel spannende boeken van Loes den Hollander en wat dacht je van de klassieker 
‘De vliegeraar’ een boek dat je gelezen wilt hebben! 

Nog even de spelregels:  
Heb je thuis boek(en) over? Zet deze in de MiniBieb en zie je een leuk boek neem 
het gerust mee, lees en zet het terug in onze MiniBieb of een andere bieb.  
Aanvullingen zijn altijd welkom, van literatuur tot romans, van thriller tot 
tijdschrift. 
Nieuwsgierig geworden? De MiniBieb staat er het hele jaar, neem gerust een 
kijkje! 
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Hiep hoera voor de 

jarigen in september!
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Speelbos begint weer! 

   www.facebook.com/speelbosmolenvlietwoerden of kijk op 

  WWW.BEWEEGTEAMWOERDEN.NL  
 

 

Beweegteam Woerden  |  Jan Steenstraat 102  |  3443 GZ Woerden   |   0630415512  |   Jeroen@beweegteamwoerden.nl 
 

Vanaf woensdag 11 september kun je weer elke 
woensdagmiddag leuke en spannende 

activiteiten doen in het Speelbos. 
 

Wanneer:  Elke woensdag (vanaf 11 september) 
Tijd:    14:30 uur inloop  

16:00 uur eindtijd 
Waar:   Wijkpark Molenvliet 

(verzamelen bij het standbeeld) 
 

Houd www.facebook.com/speelbosmolenvlietwoerden in de gaten voor de wekelijkse activiteiten 
 

 
Het Speelbos heeft een open karakter. Kinderen mogen wekelijks gratis meedoen met de verschillende activiteiten, echter het moet niet 

gezien worden als kinderopvang. We begeleiden de activiteit en helpen de kinderen waar mogelijk, maar er is geen permanent toezicht op 
de kinderen. U bepaalt zelf of uw kind geschikt is voor deelname. Gezien het water om het park is een zwemdiploma aan te bevelen. 

Deelname aan activiteiten is op eigen risico. U mag als ouder/verzorger altijd uw kind zelf begeleiden of helpen. 
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