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NIEUWSBRIEF  samen spelen + leren = groeien
We passen aan en bewegen mee… 

Beste ouder, 

Op de studiedag van 6 oktober hebben wij in het team besproken welke maatregelen 
wij wilden aanpassen, nadat het kabinet op 25 september versoepelingen had laten 
ingaan. Een paar dagen later hebben wij u daarover geïnformeerd. De versoepelingen 
op onze school gingen maandag 11 oktober in. 

Vanaf die datum is het weer mogelijk dat ouders de school in komen om hun kind in de 
groep te brengen, de leerkracht te spreken en het werk te bekijken. In tegenstelling 
tot vroeger weliswaar t/m groep 4 en slechts één dag per week, maar toch. Een grote 
verandering in vergelijking met de afgelopen anderhalf jaar.  

We zijn blij dat we zo voorzichtig hebben ingezet, want nu de besmettingscijfers 
oplopen en minister-president Rutte en minister de Jonge afgelopen dinsdagavond 
nieuwe maatregelen hebben afgekondigd, durven wij deze maatregel te handhaven. 
Het gaat immers om een kleine groep ouders die dagelijks in school komt. 

Dat geldt niet voor de inloopavond die op 16 november staat gepland. Op de 
genoemde studiedag hebben wij besloten om die in twee shifts te organiseren om het 
aantal ouders te spreiden. Voortschrijdend inzicht leidt ertoe dat we dit besluit moeten 
herzien. Het is niet verstandig om zoveel leerlingen, ouders en leerkrachten op 
eenzelfde moment binnen de school te brengen. Ook niet in twee shifts. 

Om u toch inzage te geven in het werk van uw kind(eren) geeft de leerkracht vrijdag  
12 november het nodige werk mee naar huis, zodat u er in het weekend rustig naar 
kunt kijken en er met uw kind over kunt praten. Het is fijn als de kinderen die dag een 
stevige tas bij zich hebben. De kinderen nemen maandag 15 november alles weer 
mee naar school.  

Tot slot. Ook het besluit om ouders weer uit te nodigen bij voorstellingen van het 
Constantijn Theater moeten we om bovenstaande reden herzien. We hopen dat de 
besmettingscijfers dalen en er over enige tijd weer meer mogelijk is. Tot die tijd:      
Pas op uzelf en op elkaar! 

met vriendelijke groet, 
namens alle collega’s, 

Rob Arnold

http://www.constantijnwoerden.nl


Constantnieuws 4 www.constantijnwoerden.nl 5 november 2021

 

 

 2

Personeelsnieuws 
Aan het eind van de maand neemt juf Karen afscheid als leerkracht van 
groep 8 en als collega van onze school. In een volgende CN leest u daar 
meer over. 

Gelukkig zijn we erin geslaagd een nieuwe collega te benoemen:            
juf Amanda Westra. Wij heten haar van harte welkom op de 
Constantijnschool en wensen haar veel werkplezier in de groep en op 
onze school. Juf Amanda start na de kerstvakantie. De ouders van groep 
8 horen binnenkort hoe de vervanging van juf Karen er in de maand 
december uitziet. 

Kerstviering 
Woensdag 22 december vieren we met alle kinderen en ouders het Kerstfeest. 
Hoewel het de beurt is om een viering in de kerk te houden, wijken we daar vanaf 
omdat we nog steeds met het virus te maken hebben. De commissie heeft 
gekozen om aan het begin van de avond een wandeling te organiseren in de 
directe omgeving van de school. U kunt zelf bepalen wanneer u begint. Nadere 
informatie hierover volgt binnenkort. 

Nu vast vragen we uw medewerking voor het volgende. In de aanloop naar de 
wandeling versieren de kinderen in hun groep minimaal 2 glazen potjes. We 
vragen u hier de komende weken rekening mee te houden en een aantal glazen 
potjes (zonder etiket) te bewaren. Het formaat maakt niet uit. Van de leerkracht 
krijgt u via Social Schools bericht wanneer de kinderen de potjes mee naar school 
kunnen nemen.  

Goed Gedaan 
In deze weken wordt in alle groepen les 5 behandeld. Het thema is ‘Blij met 
jezelf.’ Het gaat in deze lessen over zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is een 
onmisbare basis voor welbevinden en voor groei. Erop vertrouwen dat je je 
dagelijkse taken en eventuele problemen zelf aankunt, geeft rust en ruimte om 
nieuwe dingen te ontdekken. Het is belangrijk dat kinderen leren om trots te zijn 
op hun eigen prestaties én dat ze leren omgaan met feedback. Van beide 
aspecten groeien zij.  

In de lessen kan aandacht besteed worden aan: 
- het genieten van vorderingen die je maakt 
- het stellen van haalbare doelen  
- het ervaren dat iemand andere dingen mooi of leuk kan vinden dan jijzelf 
- het leren dat feedback een soort advies is hoe je iets beter kan doen 
- het ervaren dat je beter luistert als de feedback aardig wordt gebracht

http://www.constantijnwoerden.nl
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Mediawijsheid 
Volgende week donderdag (de tweede donderdag van de maand) is het weer de dag 
van de mediawijsheid. In het leerstofaanbod van het Nationaal Media Paspoort gaat 
het dit keer over je identiteit: Wie ben jij op het internet? Hieronder een toelichting op 
het doel van de les.  

Je reputatie is wat mensen over jou denken als ze zien hoe jij je online gedraagt. Wat 
heb je gepost of welke berichten heb je gestuurd? Denk na voordat je iets doet online. 
Bedenk wat mensen over jou zouden kunnen denken als ze iets van jou online zien. 
Denk na over wat je graag wilt dat mensen over jou denken. 

Als je wilt kun je anoniem of onder een andere naam online zijn. Dan lijkt het 
gemakkelijk om dingen te doen die je anders niet zo snel zou doen. Besef dat je altijd 
terug te vinden bent en dat anonimiteit geen excuus is om verkeerde dingen te doen 
online. Je moet weten dat bepaalde dingen ook online strafbaar zijn. Denk goed na wie 
je als vrienden toelaat op je online profielen. Als je twijfelt niet doen en praat er met 
iemand over. Spreek niet zomaar af met iemand die je online hebt leren kennen.

Verloren/gevonden 

Tijdens het bladeren vegen op het schoolplein hebben 
we een mooie schat gevonden, namelijk een armband. 

Het is ons een raadsel van wie deze armband is. 

Herkent u de armband, dan kunt u bij Danita terecht.

http://www.constantijnwoerden.nl
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Post voor de kleuters 

Dat is nog eens leuke post voor de 
kleuters! De schrijfster gaf ons een 
primeur met dit net verschenen 
prentenboek! Dankjewel namens alle 
kleuters!

Even voorstellen 

Hallo, ik ben Suzanne Noorloos, 
jeugdverpleegkundige bij de GGDRU in de 
gemeente Woerden. Misschien voor u beter 
bekend als het consultatiebureau. Als 
jeugdverpleegkundige ben ik verbonden aan 
deze school. Ook in de basisschoolleeftijd 
kunt u tegen vragen aanlopen omtrent de 
ontwikkeling van uw kind. Dat kan op elk 
gebied zijn. Weet dan dat u met uw vragen 
bij mij terecht kan. Ik kan altijd met u 
meedenken en zo nodig verwijzen naar de benodigde personen en/
of instanties. U kunt ook het gesprek met school aangaan en via hen 
bij mij terecht komen. 

Ik hoop u snel te ontmoeten! 

Suzanne Noorloos Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar, Woerden 
06-34343752 snoorloos@ggdru.nl

Magazine ‘de 24 uur van Woerden’ 

Het magazine ‘ de 24 uur van Woerden is op 20 oktober 
gelanceerd. Het is een collectorsitem met daarin een 
interview met Mara-Lynn erin en de sponsorloopactie 
van onze school! Klik hier voor meer informatie.

https://www.inloophuislevenmetkanker.nl/intern-nieuws/magazine-de-24-uur-van-woerden-te-koop/
https://www.inloophuislevenmetkanker.nl/intern-nieuws/magazine-de-24-uur-van-woerden-te-koop/
http://www.constantijnwoerden.nl
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Hiep hoera voor de jarigen in november
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