
Geen plaats in de herberg. Waar dan wel????? 
 

In het kerstverhaal lezen we dat er voor Jozef en Maria geen plaats was in de herberg. Toen Jezus geboren werd,
legden ze hem in een kribbe. In een voederbak voor de dieren. De plaats waar Jezus werd geboren, was niet de

plaats waar mensen veilig konden logeren. Het was een plek aan de rand van de weg. In de stal. Vandaag de dag
zouden we zeggen: in de parkeergarage of een asielzoekerscentrum. Een plek voor mensen die onderweg zijn. Ver

weg van de mensen die het in dit leven gemaakt hebben. 
 

Wat zegt deze verblijfplaats over God? Over hoe God zich door Jezus aan ons laat kennen? Jezus wordt geboren
terwijl Jozef en Maria op reis zijn. Jezus wordt onderweg geboren. Hij wordt geboren in het onderkomen van

reizigers en trekkers. Niet in een huis of paleis, maar zó dat hij snel verder kan trekken. 
 

Dat is een handelsmerk van God. Hij is de geschiedenis met Israël ooit met Abram begonnen. God vroeg hem op
reis te gaan. En zo is God een God die met mensen optrekt. Hij komt je in je leven tegemoet en trekt met je mee. 

 
Tijdens die tocht, als je de weg door het duister niet kunt zien, als je jezelf afvraagt: “welke kant moet ik op?” of
“ik zie het niet meer want het is zo donker en chaotisch om me heen” is er die belofte. In dat donker komt God je

tegemoet als een baan van licht. Zoals het licht van een vuurtoren die het donker doorbreekt en mensen hun
richtingsgevoel weer teruggeeft. 

 
Jezus wordt ook later iemand van de weg. Hij zal op zijn weg door het leven nauwelijks rust vinden en steeds
verder trekken. Hij zal met mensen meegaan in hun leven en zo mensen weer op de rails zetten, weer zin en

richting weten te geven. 
 

Pas aan het eind van zijn leven, als Jezus het laatste maal met zijn vrienden gaat eten, komt hij in de herberg
terecht. Het woord voor de bovenruimte waar hij het avondmaal viert, is hetzelfde woord als voor de herberg uit

het kerstverhaal. 
 

Aan het einde van zijn reisverhaal vindt Jezus de plaats van rust. Daar is het ook dat hij mensen volop laat delen
in waar hij voor gekomen is: het leven delen met mensen die onderweg richtingloos worden. Om een rustplaats,

een herberg te zijn voor wie geen rustplaats hebben. 
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Het team van de Constantijnschool

wenst u/jou heel fijne feestdagen!

Letterlijk betekent het Griekse woord herberg: “losmaken.” De bagage wordt van de
ruggen gehaald en daar kunnen de dieren uitrusten. Mensen kunnen bij Jezus hun last

losmaken. Bij Hem kunnen ze tot rust en op adem komen. Ieder mens kan bij Hem op
verhaal komen en zo opnieuw richting voor het leven vinden. Hier gaat het om als God

zich laat kennen in de woorden, daden en het leven van Jezus. Jezus wordt geboren in een
stal, aan de kant van de weg. Deze woning zegt ons veel over de bewoner. Over een God

die bij ons mensen zijn thuis vindt.
 



 Naast scholing op studiedagen vinden er ook lesbezoeken plaats om de ontwikkeling in de groepen en van de
leerkrachten te volgen. Zowel de teamscholing als de lesbezoeken worden gedaan door Renske. Zij is de extern

deskundige die we voor dit traject inhuren.Tijdens de lesbezoeken wordt Renske vergezeld door juf Caroline
en/of juf Malou. Beide collega’s lopen met haar mee met als doel dat zij expert leraren worden op het gebied
van Formatief Evalueren. Op het moment dat de teamscholing afgerond is, kunnen zij als kartrekker ervoor

zorgen dat deze manier van werken geborgd blijft in onze organisatie. Zo zijn er ook expert leraren voor
rekenen, taal, Teach like a Champion en Engels. Op de Constantijnschool is er sprake van gespreid

leiderschap: we doen het echt mét elkaar! 
 

Na de lesbezoeken wordt er met iedere leerkracht een gesprek gevoerd waarin benoemd wordt wat er
allemaal in de les gebeurt. En om vragen te beantwoorden teneinde een collega weer verder te helpen in de

eigen ontwikkeling. 
 

We zijn inmiddels anderhalf jaar onderweg. Afgelopen week was er overleg met Renske om op alle
lesbezoeken terug te blikken die eind november zijn afgelegd. Van haar kregen we te horen dat elementen

van Formatief Evalueren in alle groepen duidelijk zichtbaar zijn tijdens de les. En dat kinderen steeds meer
eigenaar worden van hun eigen leerproces. 

Een mooi compliment voor alle leerkrachten en een bewijs dat we ook met deze ontwikkeling op de goede weg
zijn! 

 
De volgende teamscholing staat gepland voor de studiedag van 23 maart. In mei vinden er weer lesbezoeken

plaats.
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 De komende weken is les 7 aan de beurt. 
Het thema van die les is ‘Druk, druk, druk.’ Het

thema sluit goed aan bij de tijd van het jaar. 
Er komt zoveel op ons af. Het is soms moeilijk om te
kiezen. En….heb je eigenlijk iets te kiezen, of voel je

dat er iets van je verwacht wordt?
 

Kortom, hoe behoud je het overzicht en blijf je dicht
bij jezelf. 

We kunnen daar niet jong genoeg mee beginnen.
 

GOED GEDAAN

 ONDERWIJSKUNDIG TRAJECT FORMATIEF EVALUEREN 



Een aanvraag kan gedaan worden via de website: 
 
 

of een e-mail sturen naar:

https://leergeld.nl/groenehart

info@leergeldgroenehart.nl

We kunnen de tv niet aanzetten of de
krant openslaan of we stuiten op

berichten over stijgende
energieprijzen. En niet alleen die

prijzen stijgen, maar ook die van de
dagelijkse boodschappen. Oorzaken

waardoor mensen soms in financiële
problemen kunnen raken. 

 
Gelukkig zijn er in ons land instanties

die iets voor deze mensen kunnen
betekenen. De ene instantie is bekender
dan de andere. Onlangs kwamen wij in

contact met een medewerker van de
Stichting Leergeld. Deze medewerker is
namens de stichting op zoek naar een
ingang om meer gezinnen te bereiken
die wat hulp kunnen gebruiken. Hoe
makkelijk is dan het podium dat een

school kan bieden: via een nieuwsbrief
worden immers veel ouders bereikt. 

 
Hiernaast meer informatie van 

de Stichting Leergeld. Met daarbij de
vraag of u deze informatie onder de
aandacht wil brengen van mensen

waarvan u denkt of weet dat zij hier in
deze tijd iets aan hebben. Namens hen

en namens de Stichting: dank u wel!
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STICHTING LEERGELD
GROENE HARTOMZIEN NAAR ELKAAR

Stichting Leergeld Groene Hart werkt in de gemeente
Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en

Oudewater. De Stichting biedt kansen aan kinderen uit
gezinnen met minimale financiële middelen in de

leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten. De kinderen

kunnen hun sociale vaardigheden en kennis zo
optimaal ontwikkelen om later als volwassenen

volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.
 

Wat biedt Stichting Leergeld Groene Hart
De Stichting biedt ondersteuning in de vorm van een

tegemoetkoming in de kosten van bijvoorbeeld:

 
Het gaat dan om kosten die niet of slechts gedeeltelijk
vergoed worden via bijzondere bijstand of een andere

regeling (bijv. declaratieregeling). 

 • Schoolspullen, laptop of iPad
• Contributie van een sportclub
• Zwemles 
• Sportkleding
• Dagje uit
• Muziekles, balletles, maar ook creatieve cursussen   
   zoals schilderen of toneelspelen
• Scouting
• Fiets. Hierbij gaat het niet sec om de fiets, maar biedt 
   Stichting Leergeld Groene Hart mobiliteit
   Dit betekent dat de fietsen jaarlijks worden      
   onderhouden en meegroeien met de kinderen totdat 
   ze 18 jaar zijn. 

EEN AANVRAAG DOEN 

https://leergeld.nl/groenehart
https://leergeld.nl/groenehart
mailto:info@leergeldgroenehart.nl


 U kunt uw kind(eren) nog steeds opgeven voor alle activiteiten via de site 
www.doemeeinwoerden.nl of via de Sjors App! 

Op de website staat ook een vertaalmodule zodat deze in (bijna) alle talen te lezen is. 
 

In de bijlage van dit CN vindt u de flyer met een overzicht van (bijna alle) cursussen voor 
januari die nog een plekje hebben. 

Daarnaast vindt u in de bijlage ook een brief van Sjors, ontdek je talent (Beweegteam Woerden).
 

In onze wijk staat het volgende op het programma vanaf januari t/m maart:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de kerstvakantie krijgen wij nog een update van Beweegteam Woerden welke curussen er definitief doorgaan.

 
 
 
 

NASCHOOLSE CURSUSSEN
SJORS, ONTDEK JE TALENT

Direct na de kerstvakantie starten er weer
nieuwe en leuke naschoolse cursussen binnen

het “Sjors, ontdek je talent!” programma. 
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wenst alle kinderen
een fijne kerstvakantie

en een sportief en creatief

http://www.doemeeinwoerden.nl/


Op dinsdag 20 december krijgt uw kind de op school gemaakte
lampion mee naar huis. Het is de bedoeling dat hij/zij de dag erna met
de lampion naar school komt om met het gezin de kerstwandeling te

lopen. We vragen u om zelf voor twee AA-batterijen te zorgen. Na
afloop mag uw kind de lampion mee naar huis nemen. 

 
 
 
 
 
 

De wandeling voert langs een aantal huizen waar een schimmendoek
voor het raam hangt. Door daar een QR-code te scannen, ziet u een
filmpje waarin een deel van het kerstverhaal wordt verteld en een

opdracht wordt uitgelegd. Het is fijn als ieder gezin hiervoor één
mobiele telefoon beschikbaar heeft. Voor wie er geen heeft ligt bij het

startpunt een boekje klaar met het verhaal en de opdrachten. 
Vraag ernaar bij de collega’s die daar staan.

 

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

 

WOENSDAG
 
 
 

DECEMBER
21

twee
AA batterijen

voor in 
je lampion

vergeet je 

mobiele telefoon
niet
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KERSTKAARTEN
 De kerstvakantie begint voor alle

kinderen op
vrijdag 23 december om 12 uur.

Maandag 9 januari
verwachten wij hen weer op school.

KERSTVAKANTIE



Maar ook als u niet wat lekkers wilt dan kunt u via de QR-code een bedrag voor dit
ontzettend goede doel storten. En deze QR code mag trouwens ook doorgegeven worden

aan familie, vrienden en zelfs bedrijven.

Ieder jaar tijdens de kerstperiode willen we ons met de kinderen van school inzetten voor
een goed doel. Een doel dat dichtbij de kinderen staat. Zo hebben we de afgelopen jaren

bijvoorbeeld spullen ingezameld voor de Voedselbank en de Speelgoedbank. 
Dit jaar hebben we gekozen voor MISSIE 538 die geld inzamelt voor het Máxima

kinderziekenhuis in Utrecht. Een mooi initiatief en soms dichterbij dan we wensen. 
MISSIE 538 zamelt geld in van 17 t/m 24 december. Onze kerstwandeling valt precies in

die week. Daarom hebben wij het volgende bedacht. 
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Voor deze actie zoeken we nog bakkers die lekkere dingen belangeloos willen
aanleveren. We denken aan bijvoorbeeld cake, koek, taart of iets anders wat uw

specialiteit is. De lekkernijen kunnen dinsdag 20 of woensdag 21 december op school
gebracht worden. 

Bent u, of is uw kind enthousiast geworden? Stuur dan uiterlijk zondag 18 december een
mailtje naar jessicapauw@ziggo.nl en geef aan wat u wilt bakken en hoeveel. 

 
Wij hopen als Constantijnschool samen met u een mooi bedrag bij elkaar op te halen voor

dit zo ontzettend goede doel wat ons allen aan het hart gaat. 
Doet u mee? Stort, bak of eet mee!! Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 

 
We houden u uiteraard op de hoogte van het bedrag dat we met deze actie 

bijdragen aan MISSIE 538. 

Via deze link kunt u nog meer info lezen over missie 538. 

BAKKERS GEZOCHT

CONSTANTIJN HELPT

https://www.starteenactievoormissie538.nl/team/constantijnschool-woerden?utm_source=kentaa&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=missie-538-voor-prinses-maxima-centrum
https://www.538.nl/missie-538/zo-strijd-jij-mee-met-missie-538


Eindelijk konden we aan de slag met de kerstcommissie, een lang gekoesterde wens kwam eind november uit. 
De uitnodiging van deze wens voor de kerstwandeling op 21 december is inmiddels bij iedereen in huis. 
De dames van de OR zien u graag allemaal op 21 december tijdens deze prachtige kerstviering. 
Daarnaast wensen wij u allen fijne feestdagen en een heel mooi jaareinde toe.
Wij hebben zin in 2023 en gaan er weer een mooi feestelijk jaar van maken voor de kinderen. 

Met feestelijke kerstgroet,
De OR dames!

 De MR wenst de leerlingen, ouders
en het team van de
Constantijnschool 

fijne feestdagen en een goed 2023!

KERSTGROET OR

KERSTGROET MR
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Hiep hiep hoera

voor de jarigen in december!
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