
Rob Arnold 

Met vriendelijke groet,
namens alle collega’s,

Beste ouder,
 

Maandagmorgen 31 oktober 08.15 uur. Na een week herfstvakantie mét een uur extra in de
nacht van zaterdag op zondag gaan we vandaag opnieuw naar school. De eerste ouders en

kinderen melden zich op het schoolplein. Vijf minuten later zwaaien de deuren open.
 

In de 10 minuten die volgen, lopen de kinderen rustig naar binnen. Soms vergezeld van hun
vader of moeder. In de meeste gevallen met een lach op het gezicht. Zichtbaar blij om weer

naar school te gaan en nieuwe dingen te leren.
Hoe fijn is dat!

 
In dezelfde 10 minuten komen ouders die naar binnen zijn gegaan ook alweer naar buiten.

Anderen nemen op het plein afscheid van hun kind of blijven nog even
voor het raam staan zwaaien. 

 
Opvallend veel kinderen zien dat er een nieuwe boom op het plein staat. 

Ze zeggen het tegen elkaar of tegen hun vader of moeder.
Die winterlinde is in de vakantie geplaatst door vader Ad Oskam met hulp 

van een aantal vrienden. We hopen dat deze linde wél de kans krijgt tot 
een volwassen boom uit te groeien. 

 
Niet alleen buiten is er iets nieuws, soms ook in het lokaal in de vorm van een nieuwe plek. 

Of van een nieuwe voorraad tennisballen om in de pauze mee te spelen.
 Maar ook in het speellokaal waar in de vakantie nieuwe plafondplaten zijn bevestigd 

en nieuwe verlichting is aangelegd. 
 

U leest het: de kinderen en het gebouw zijn klaar voor het nieuwe blok tot de kerstvakantie.
En de leerkrachten? Zij ook! Na lestijd hebben we in de eerste LeerKRACHT-bijeenkomst

nieuwe doelen gesteld voor de komende weken. Doelen om de leerlingen te leren hoe ze de
focus tijdens de instructie en verwerking kunnen vasthouden. En doelen met betrekking tot

het gebruik van Teach-technieken en Formatief Evalueren. 
Zo werken we met Team Constantijn doelgericht aan de ontwikkeling van ieder kind. 

In dat opzicht is er niks nieuws onder de zon!
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Donderdag 3 november wordt de school bezocht
door 3 auditoren. Naast het bezoeken van lessen in

bijna alle groepen spreken zij die dag met
leerkrachten, ouders, leerlingen, intern begeleider
en directie. Vooraf hebben zij zich ingelezen in de
zelfevaluatie die de school heeft opgesteld en in

meerdere beleidsdocumenten.
 

Een audit is vergelijkbaar met een inspectiebezoek.
Het verschil is dat de inspectie een oordeel

uitspreekt over de kwaliteit van het onderwijs en de
organisatie. Een auditteam spreekt hierover een

waardering uit. 
 

Aan het eind van de dag wordt een mondelinge
terugkoppeling gegeven. Daarvan stellen we u ‘s

avonds via Social Schools op de hoogte. Het
uitgebreide rapport volgt een aantal weken later.

De meest belangrijke punten daaruit worden met u
in een volgende CN gedeeld.

 

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. 
 

GOED GEDAAN
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Weer een nieuwe maand, november is van start,
De kinderen van de Constantijn wachten

weer met smart.
In november zijn de eerste contacten met de Sint,
Een vol programma en wat leuks voor ieder kind.

De OR-agenda is vol en druk,
Wat hebben onze kinderen een geluk!

Wij kijken uit naar een mooie periode vol
creativiteit,

In deze weken gaat dat zeker goed, 
wat een gezelligheid!

Binnenkort stuurt de commissie een 
inhoudelijk bericht, 

Daarmee het einde van dit gedicht!
 

BERICHT VAN DE ORAUDIT 

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

Veel liefs en groetjes van de OR
dames!
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DE NIEUWE BOOM

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. 

MEDIAWIJSHEID

 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.
 



 Nog een paar nachtjes slapen.....
U kent het wel, de spanning rondom de verjaardag

van uw kind stijgt.
De verjaardag is aangebroken. Op school zorgen we

ervoor dat de jarige in het zonnetje wordt gezet.
De stoel van de jarige wordt versierd en de

verjaardagshoed heeft de juf al in elkaar gezet.
Het feest op school kan beginnen!

De verjaardagstraktatie wordt weggezet. 
Dit moet nog even een verrassing

voor de andere kinderen zijn.
Nadat de jarige toegezongen is en de kaarsjes van de
verjaardagstaart zijn uitgeblazen, komt de traktatie

tevoorschijn. Wat zou het zijn? 
Snoep, koek, fruit, iets hartigs?

Kinderen zijn overal blij mee, het gaat om het
‘trakteren’.

Om geen onderscheid te maken willen we u vragen
om uw kleuter één (verantwoord) snackje te laten

trakteren, zonder cadeautjes.
Op deze manier is het voor iedereen duidelijk en voor

iedereen gelijk. We zingen als klas de jarige toe:
dankjewel, dankjewel, voor dit lekkers dankjewel!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graag willen we u vragen om dit buiten school 
om te regelen. Nog een tip van ons: voor kinderen die

net op school zijn kan het een hele eer zijn als ze op
het feestje van een klasgenootje mogen komen maar

ook juist voor die kleuter 
die niet vaak wordt uitgenodigd.

Als u hierover een vraag heeft kunt u altijd 
bij de leerkracht terecht.

Zo hopen we samen met u er een gezellige
verjaardag van te maken! 
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INLEVERPUNT

Ook de Constantijn is een inleverpunt voor
lege batterijen, cartridges en 

oude mobiele telefoons. 
Deze boxen staan in de hal bij de ingang
aan de rechterkant (onder de kapstok). 

TRAKTATIE TIPS 

VERJAARDAG
UITNODIGINGEN 

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe
ouders denken over onderwijs en over

maatschappelijke ontwikkelingen waar de
school (mogelijk) mee te maken krijgt. Daarom

organiseren wij enkele keren per jaar een
avond waarop ouders en directie met elkaar

nadenken over onderwerpen als het
privacybeleid, het pestprotocol, mediawijsheid,

duurzaamheid, de uitkomsten van de
vragenlijst, de inrichting van het schoolplein,

administratie en werkdruk. Het zijn gesprekken
waarop met elkaar hardop wordt nagedacht

zonder dat er een besluit wordt genomen. 
 

Na een eerste oproep enkele weken geleden
hebben al enkele ouders zich aangemeld.

Genoeg om mee te starten, maar uiteraard zijn
nog meer ouders van harte welkom. Vandaar

deze herhaalde oproep. 
De eerste bijeenkomst is dinsdag 29 november.
Aanvang 19.30 uur. U meldt zich aan door een

mail te sturen naar: rob.arnold@spco.nl
 

OUDERPLATFORM

Oud papier en
kleding (Sam’s
kledingactie)
kunt u ook bij
ons inleveren
op de dagen

zoals
aangeven in
de agenda in

Social Schools. 

mailto:rob.arnold@spco.nl


Hiep hiep hoera

voor de jarigen in november!
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