Constantnieuws nr. 11

www.constantijnwoerden.nl

5 april 2019

NIEUWSBRIEF
samen spelen + leren = groeien

Op weg naar Pasen
In veel verhalen die de komende twee weken op school worden verteld, is er sprake
van grote schrik, van weglopen, van niets zeggen, van angst. Deuren gaan dicht, er
wordt gezegd dat het geklets is van vrouwen. Hier geldt weer: “Eerst zien en dan
geloven.“
Het zijn verhalen over mensen die het niet meer zien zitten, maar tegen beter weten
in toch opstaan.
Pasen is het verhaal over het instorten van dromen. Het is het verhaal over mensen
die op een weg lopen, maar elkaar niets meer te zeggen hebben. Mensen die van
elkaar niets meer te verwachten hebben.
Maar: het Paasverhaal is zo koppig door te zeggen dat een mens daaruit kan
opstaan.
Dat zien we heel duidelijk in het verhaal van de Emmaüsgangers. De beide mannen
gaan terug én ze staan op. In dit verhaal draait het vooral om het woordje “en.“
Het opstaan van die twee is niet zonder doel. Ze gaan echt iets doen. Na het woordje
“en” volgt de invulling van hun opstaan.
Opstaan zonder meer is namelijk niets. Beslissend is wat er daarna gebeurt.
Opstanding is pas echt opstanding door wat je doet!
De dood van Jezus is een kruispunt voor ons allen om op te staan én ………………………!
En in dat opstaan mogen wij mensen ons gesterkt weten, want iemand is ons al
voorgegaan.

God, dat het in ons leven Pasen worden mag.
Doe ons opstaan door oude verhalen.
Blijf bij ons als de avond valt en het nacht wordt.
Dat wij elkaar mogen blijven zien.
In naam van Hem die ons is voorgegaan.
Blijf ons nabij!
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Mediawijsheid
Dinsdag 9 april wordt in alle groepen op onze school de 6e van in totaal 7 lessen gegeven
over mediawijsheid. Het thema is dit keer “Bescherm je privacy.” Het gaat hierin om de
vraag: wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?
Aandacht voor mediawijsheid is belangrijk. Zowel op school als thuis. In het
ouderplatform hebben we dit onderwerp in november en maart besproken. Die laatste
keer n.a.v. een presentatie die één van de ouders de maand ervoor elders had
bijgewoond. Daarin werden cijfers genoemd en praktische voorbeelden gegeven om
kinderen te begeleiden. Tijdens die laatste platform avond ontstond het idee deze
informatie met alle ouders te delen. De belangrijkste gegevens zetten we hieronder op
een rij:
Uit onderzoek blijkt dat ruim 25% van de kinderen op 8-jarige leeftijd een mobieltje
heeft. Op 10-jarige leeftijd ligt dit percentage op 50%.
Ongeveer 70% van de kinderen krijgt zijn/haar smartphone op 11-jarige leeftijd. Aan het
eind van groep 8 heeft 95% van de kinderen een eigen telefoon.
De website www.mediawijsheid.nl/mediadiamant geeft ouders veel praktische tips en
inzichten rond het mediasmart opvoeden van kinderen. De diamant kent 5 aspecten:
1. Plezier: geniet van alle kansen en mogelijkheden die er zijn.
2. Inhoud: leer onderscheid te maken wat je in verschillende media plaatst.
3. Samen: begeleid het kind bij het ontwikkelen van grenzen en discipline.
4. Balans: zoek evenwicht in huiswerk maken, buiten spelen, online activiteiten.
5. Veilig: blijf op de hoogte van de accounts van het kind en vraag regelmatig naar
belevenissen op het internet. Hierdoor wordt risicogedrag snel herkend.
Vragen die daarbij kunnen helpen:
● Had je vandaag nog leuke berichten?
● Wat was het leukste Youtube-filmpje dat je hebt gezien?
● Wat is het gekste woord dat je op het internet bent tegengekomen?
● Heb je nog records gebroken in een game?
● Wat heb je vandaag op het internet geleerd?
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Groepsverdeling 2019-2020
In de afgelopen weken hebben we in het
team gesproken over de verdeling van de
leerlingen in het nieuwe cursusjaar. Net als
dit jaar kunnen we weer 9 groepen
samenstellen: groep 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3,
4, 5, 6, 7 en 8. We zijn blij dat de
Medezeggenschapsraad heeft ingestemd
met deze verdeling.

5 april 2019

Goed Gedaan
De komende weken wordt in alle groepen
aandacht besteed aan les 12. Voor groep
1/2 is het thema “Jezelf de baas.”
Voor de groepen 3 t/m 8 is dat “Doe dit,
doe dat, ja zo is het goed!”

Nu de leerlingenverdeling rond is,
bespreken we de groepsbezetting: welke
leerkracht werkt in welke groep? Zodra die
bezetting rond is, wordt dat via
Constantnieuws bekend gemaakt.

Koningsspelen en -ontbijt
Op vrijdag 12 april wordt de inmiddels 6e editie van dit feest georganiseerd. Dit jaar zijn wij
met alle groepen al vroeg aan de beurt: de activiteiten starten om 08.45 uur. Als de groepen
weer op school zijn, wordt er met elkaar gegeten. Het Koningsontbijt wordt zo een Koninklijke
lunch.
Voor de kinderen van groep 1/2 wordt een spelletjesochtend georganiseerd op de velden van
korfbalvereniging Reflex. Het is fijn als de ouders hun kind daar ‘s morgens brengen. De
leerkrachten regelen via Social Schools het vervoer naar school en eventuele begeleiding.
De kinderen van groep 3 t/m 5 worden om 08.45 uur verwacht bij Clytoneus. De ouders van
deze kinderen vragen wij ook om hun kind daar ‘s morgens te brengen. Om 09.15 uur
vertrekken de kinderen onder leiding van hun eigen leerkracht naar het stadspark. Om 09.45
uur start daar een zogenaamde Obstacle Run. Om 10.45 uur lopen de kinderen terug naar
school.
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 starten dit keer met een verschillend programma.
Groep 6 gaat tennissen, groep 7 hockeyen en groep 8 gaat outdoor trendsporten. Om 09.45
uur start ook voor deze kinderen de Obstacle Run in het wijkpark.
De kinderen van groep 6, 7 en 8 vertrekken allemaal om 08.30 uur van school. Zij fietsen
onder begeleiding van hun eigen leerkracht.
Na het sportieve begin van de dag wacht de kinderen dus een heerlijke lunch in het eigen
lokaal. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben hiervoor een eigen bord en bestek nodig. Dat
kunnen ze op donderdag 11 april al mee naar school nemen. Graag voorzien van een sticker
met de naam.
Na de lunch verzorgen de leerkrachten een eigen programma voor de leerlingen. Deze
feestelijke schooldag eindigt om 14.00 uur.
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Schoolshirts
Met de koningsspelen en avondvierdaagse
in het zicht mag de Constantijnpolo
binnenkort weer uit de kast. Blijkt dat
leuke schoolshirt opeens een naveltruitje
te zijn, geen paniek! Bij Anneke Steggink
zijn nieuwe shirts in maat 134, 140 en 164
te koop, kosten € 7,50 per stuk. Klik hier
voor meer info.
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A4Daagse 5KM
Alle inschrijvingen zijn geteld en we
hebben er meer dan vorig jaar! Super
leuk! Onwijs leuk ook om te zien dat er
zoveel ouders mee willen lopen. We
hebben ons uiterste best gedaan om
iedereen een avond mee te laten lopen.
16 april is de loting en weten we welk
startnummer we hebben. Hierna horen
jullie meer van ons.
Groetjes van de Commissie

Kort praatje vanuit de MR
Op dit moment kijken wij mee met de
groepsverdeling voor komend schooljaar.
Denken wij mee hoe de pauzes
geoptimaliseerd kunnen worden. Zoals u
ziet blijven we voor u bezig!

Even voorstellen..
Beste allemaal,
Ik ben Moniek van den Wijngaard, ben 33 jaar
en woon samen met Ben Bouwman. We hebben
3 prachtige kinderen, Fedde van 6 jaar (1/2B),
Fardau van 4 jaar (1/2C) en Fére van 15
maanden.
Sinds de start van dit schooljaar zit ik in de OR.
Ik ondersteun, denk mee en klets heel veel bij
Constantijn helpt, de paascommissie, de
projectweek commissie en in het nieuwe
schooljaar voor het kleuter feest. Tot nu vind ik
het heel leuk om zo dichtbij de school en de
kinderen betrokken te zijn.
Naast het zorgen voor onze kinderen werk ik in
de kraamzorg en vind ik het heerlijk om te
haken en fotoboeken te maken.
Groetjes,
Moniek
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ConstantNieuws over
plasticsoup!
Projectweek
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We zoeken ook panty’s, kleur maakt niet uit, wel
graag schoon.
We hebben nog een vacature voor zeemeermin, of
zeemeerplus tijdens de inloopavond.
Heeft iemand een bubblemachine
die bellen blaast aan ons te leen?
Meld u dan aan bij het
inleverstation in de grote hal!
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MELD JE NU AAN VOOR

1 VAN DE 40 PRETPLEKKEN

OP DE VRIJMARKT!
MEER INFO & AANMELDEN VIA
WWW.KONINGSDAGWOERDEN.NL/VRIJMARKT
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