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Een goed begin.. 

Beste ouder, 

Allereerst een gelukkig 2020 gewenst! Dat het in alle opzichten voor u en uw gezin 
een goed jaar mag zijn! En ook: dat we op dezelfde prettige manier als in de 
afgelopen jaren mogen samenwerken in de begeleiding van uw kind. 

Deze maand starten twee nieuwe initiatieven. Het eerste is de samenwerking met de 
collega’s van de Johan Frisoschool in het opzetten van activiteiten voor de kinderen 
van groep 3 die meer uitdaging nodig hebben. In de nieuwsbrief van november is dit 
initiatief al uitgebreid beschreven. Het eerste blok tot de voorjaarsvakantie wordt op 
de Frisoschool gegeven, het tweede blok tot de meivakantie bij ons op school. De 
betreffende kinderen worden onder begeleiding van de ene naar de andere school 
gebracht.  

Het andere initiatief betreft de huisvesting binnen onze school van een groep 
kinderen die geplaatst zijn op de Day a Week School. De Day a Week School brengt 
de hoogbegaafde leerlingen van verschillende SPCO-scholen één dag per week 
samen, zodat ze elkaar ontmoeten als ontwikkelingsgelijken. De groepen zijn klein 
(maximaal 15 leerlingen) en de gespecialiseerde leerkracht geeft vakken als 
wetenschap, filosofie, rekenprojecten en (eigen) vrije projecten. De projecten zijn er 
onder andere op gericht om de leerlingen uit te dagen leergedrag te vertonen. Zo 
leren ze leren. De leerlingen worden via een speciale procedure geselecteerd. 

Op dit moment heeft onze stichting drie DWS-groepen. De gastscholen voor deze 
groepen zijn de R. de Jagerschool en de Margrietschool. In januari wordt een 4e 
groep gestart. De groep bestaat uit leerlingen die op hun eigen school in de groepen 
5 t/m 8 zitten. Ze worden begeleid door juf Marleen van Beek.  
Omdat de SPCO het aanbod over heel Woerden wil verspreiden en er op onze school 
een lokaal beschikbaar is, start deze groep op de Constantijnschool. De lesdag wordt 
de donderdag.  

Het jaar 2020 start met 2 initiatieven waar we als Constantijnschool graag in 
samenwerken en aan meewerken, want Samen Spelen + Leren = Groeien! 

met vriendelijke groet, 
namens alle collega’s, 

Rob Arnold

 NIEUWSBRIEF 
 samen spelen + leren = groeien

http://www.constantijnwoerden.nl
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Jaarlijkse vragenlijst 

Wij stellen uw mening over ons onderwijs en 
onze organisatie zeer op prijs. Die mening horen 
we individueel via persoonlijke gesprekken, 
maar het is ook goed om daar op een vast 
moment in een jaar navraag naar te doen onder alle 
ouders. Daarvoor gebruiken we onze jaarlijkse 
vragenlijst. U kunt die lijst tussen 27 en 31 januari 
digitaal invullen. We hopen veel reacties te ontvangen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Mediawijsheid 

Dinsdag 14 januari is de tweede dinsdag van 
de maand en dat betekent in alle groepen 
een les over mediawijsheid. Het thema dit 
keer is ‘Wat je geeft, krijg je terug.’ In deze 
les gaat het o.a. over een respectvolle 
omgang met elkaar en over online pesten.  

Goed Gedaan 

De komende twee weken wordt in alle 
groepen les 7 behandeld van de methode 
voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Het 
thema is ‘Druk, druk, druk.’ 

O.a. via de media krijgen kinderen 
informatie en beelden van over de hele 
wereld. Dat is boeiend, maar kan ook 
onrust geven. Films en games tonen niet-
bestaande werelden om naar te kijken of 
om in rond te lopen. Kinderen kunnen van 
al die indrukken gespannen raken en 
daardoor onrust ervaren. 
In de lessen wordt aandacht besteed aan 
bewustwording hiervan en aan manieren 
om weer tot ontspanning te komen. 

Aanmelden broertjes/ zusjes 

Binnenkort starten de gesprekken over het 
formatieplan voor het komend cursusjaar. 
Het is voor ons belangrijk om te weten 
hoeveel kinderen er in het cursusjaar 
2020-2021 nieuw op school komen. Mocht u 
een jonger kind nog niet hebben aangemeld 
dan wordt u gevraagd dit binnenkort te 
doen. Het aanmeldingsformulier kunt u 
ophalen bij meester Rob.

Constantijntheater 

Ook in 2020 worden er weer 
voorstellingen gegeven in ons eigen 
theater. De eerste voorstelling staat 
gepland voor vrijdag 17 januari. De 
ouders van de kinderen van groep 8 zijn 
van harte uitgenodigd om te komen 
kijken. De voorstelling begint om 13.00 
uur.

http://www.constantijnwoerden.nl
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Leuk plan! Weet je dat we op 10 januari 
nog 125 dagen moeten wachten totdat we 

beginnen? Ik ga alvast mijn 
wandelschoenen zoeken!

Geweldig!! Dit jaar doen we zeker weer 
mee met een team waarbij we alle ouders 
en kinderen uitnodigen om mee te lopen! 

Zullen we in elke editie van het 
Constantnieuws een pagina met 
informatie en updates zetten?

Ik ook!! Kijk maar…

Ha Danita, wat leuk! Ik weet nog hoe we 
ooit begonnen! 

Ha Rob, wist je dat op 14 en 15 mei de 24 uur van 
Woerden weer wordt gehouden? 

Voor de organisatie, maar ook voor ons een 
jubileumeditie, want wij doen als enige school in 

Woerden al vanaf het begin mee. Dit jaar lopen we 
al voor de  5e keer met een team Constantijn mee!

http://www.constantijnwoerden.nl


Constantnieuws nr.6 www.constantijnwoerden.nl 10 januari 2020

�4

Hiep hoera voor de jarigen in 
januari!

http://www.constantijnwoerden.nl

