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Nieuwsbrief 
samen spelen + leren = groeien

PASEN 

Pasen speelt zich af in een tuin. Vroeg in de morgen bij het opgaan van de zon. 
Idyllischer kan niet. Als je goed naar het verhaal luistert, hoor je de vogels en 
ruik je de bloemen. Het is net licht aan het worden. Het ruikt er naar gras en 
dauw. En in die tuin een man en een vrouw. 

In deze tuin van het nieuwe begin zijn zij vreemden voor elkaar. Jezus zegt 
eerst tegen haar: “Vrouw.” Hij noemt haar niet bij haar naam, maar zegt: 
“Vrouw.” Ze kennen elkaars namen niet. De vrouw denkt met een tuinman te 
maken te hebben. Iemand van wie je geen naam hebt. Alleen maar een beroep. 
En de vrouw is triest. Eenzaam. Ja, zonder antwoord. Van deze vrouw is gezegd 
dat ze bezeten is geweest van zeven duivels. Zevenvoudig bezeten. Dat is 
volledig. Dat is totaal. Ze is eenzaam en zonder antwoord. Door niemand meer 
aangesproken. Door niemand meer gezien. 

Maar dan gebeurt het. De man geeft haar een naam. Hij is een echte hovenier. 
Hij deelt namen uit. Hij zegt: “Maria, Maria.” Het klinkt als een liefdesverklaring. 
Hij is als een herder. Hij is als een herder die de schapen kent bij hun naam. En 
zij herkent hem omdat ze zijn stem kent. En zij antwoordt: “Rabboeni (lieve 
meester).” 

Ze wil hem vasthouden, maar hij zegt: “Houd me niet vast.” Het verhaal is 
namelijk nog lang niet uit. De stem die zij heeft herkend en verstaan zal nog 
velen na haar moeten roepen bij hun namen. Daarom wordt de vrouw naar de 
leerlingen gezonden om daar zijn naam te verkondigen aan de broeders. En 
daarom werd deze Maria van Magdalena de kroongetuige van de opstanding. 
De eerste die hem ziet. 

Pasen wil misschien wel zeggen: “Hij is het.” Maar dan opnieuw. Anders, 
levender, definitiever. Zo definitief dat de vrouw in de tuin niet hoeft te vragen 
“wie bent u, bent u het wel?” Zij hoeft niet te tasten of te voelen zoals Thomas. 
Zij herkent.

http://www.constantijnwoerden.nl
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Zij stond op. Zij stond op uit haar vervreemding en zij is verder gaan vertellen. En zo 
stond en staat Jezus van Nazareth steeds weer op in de mensen die zich hoe dan ook 
geroepen weten die naam handen en voeten te geven. Om die naam te laten 
gebeuren. 

Maria’s boodschap is: “Ik heb de Heer gezien.” Dat betekent: ik ben tot inzicht 
gekomen. 

Dat inzicht is het verstaan van de woorden en daden van Jezus. Voor hen die niet 
zien, is Jezus zonder meer dood. Dat leven is voorbij. Voor hen die wel zien, begint 
er ondanks die dood iets nieuws. Zo gaat Maria op weg. En zij vertelt door. 

Wij leven in 2022 na Christus. Als een schakel in die geschiedenis. Een onmisbare 
schakel. 

Wat Maria ziet, is dat leven zoals deze Jezus doet het voorbeeld is dat God ons geeft. 
Vandaar “Rabboeni” (lieve meester). 

Zonder haar, zonder Maria van Magdalena uit Galilea, hadden wij er helemaal niks 
van begrepen en was paasmorgen een morgen geweest zoals alle andere. 

HET TEAM VAN DE CONSTANTIJNSCHOOL WENST U/JOU HEEL FIJNE PAASDAGEN.

http://www.constantijnwoerden.nl
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Personeelsnieuws 

Enige tijd geleden heeft juf Letta aan het team bekend gemaakt dat zij 
aan het eind van dit cursusjaar stopt met werken. Na een lange 
loopbaan in het onderwijs gaat zij genieten van haar pensioen. Hiermee 
breekt voor haar een nieuwe levensfase aan.  
Na de meivakantie zullen wij u informeren wanneer en op welke manier 
wij afscheid van juf Letta nemen. 

Het betekent dat er een vacature is geplaatst om een nieuwe intern 
begeleider te werven. Ook is er vanaf 1 augustus een fulltime vacature 
voor de nieuwe, 10e groep. Die vacature staat inmiddels ook uit. Omdat 
het in deze tijd een uitdaging is om aan nieuw personeel te komen, 
doen we ook een beroep op u. Mocht u iemand kennen die een aanwinst 
voor ons team is dan horen wij dat graag van u. Bedankt voor het 
meedenken! 

Goed Gedaan 

De komende twee weken wordt in alle groepen les 13 behandeld uit onze methode 
Goed Gedaan. Het thema daarvan is “Eerlijk waar?” 

Ook al weten kinderen dat je eerlijk moet zijn, toch zijn ze dat niet altijd. Een 
smoesje vertellen is soms erg gemakkelijk en een keer opscheppen kan heel leuk 
zijn. Maar kinderen kunnen natuurlijk ook echt jokken uit schaamte of angst voor 
boosheid en straf. Dat volwassenen ook niet altijd eerlijk zijn, maakt het voor 
kinderen soms extra verwarrend.  

In de klas kan het volgende aan bod komen: 
• Iedereen overdrijft wel eens of schept wel eens op. 
• Soms jok je als je je schaamt voor wat je deed, of als je bang bent voor 

gemopper of straf. 
•  Het verschil tussen ‘expres’ en ‘per ongeluk’. 
• Over belangrijke dingen moet je eerlijk tegen elkaar zijn, zodat je elkaar kunt 
geloven en vertrouwen. 

In de ouderbrief leest u tips om met uw kind over dit onderwerp in gesprek te gaan. 
U vindt deze brief op onze website.  

https://www.constantijnwoerden.nl/onze-school/een-veilige-omgeving/
https://youtu.be/_8Q0vRhtDhY
http://www.constantijnwoerden.nl
https://youtu.be/_8Q0vRhtDhY
https://www.constantijnwoerden.nl/onze-school/een-veilige-omgeving/
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Eindtoets 

In de laatste week voor de meivakantie nemen de kinderen van groep 8 deel aan de 
CITO-eindtoets. De toets wordt van dinsdag 19 t/m donderdag 21 april ‘s morgens 
afgenomen. Wij wensen alle kinderen heel veel succes!

Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april organiseert het Beweegteam Woerden sportieve 
activiteiten voor ruim 3000 kinderen in Woerden, waaronder die van onze 
school. De dag is verdeeld in 4 blokken van 50 minuten. Iedere groep is in 
één blok ingedeeld. Voor onze school ziet dat er als volgt uit: 
09:00 – 09:50 uur  Groep 7 bij tennisvereniging Cromwijck  
10:10 – 11:00 uur Groep 1/2 bij atletiekvereniging Clytoneus 
           Groep 3 bij atletiekvereniging Clytoneus 
           Groep 4 bij korfbalvereniging Reflex 
           Groep 5 bij korfbalvereniging Reflex 
           Groep 6 bij hockeyvereniging Woerden 
           Groep 8 bij Fast Forward Sports  

Van de leerkracht ontvangt u bericht over het vervoer van en naar de 
vereniging en eventuele begeleiding daar.  
De dag begint met een feestelijk en sportief Koningsontbijt op school. 
Gezien de tijd van de activiteit voor de kinderen van groep 7 wordt dat voor 
hen een lunch. Ook hierover ontvangt u via de leerkracht de benodigde 
informatie.   

Vakantie 

Vrijdag 22 april is de laatste dag voor de vakantie. De 
kinderen gaan die dag op de gewone tijd naar huis. We 
verwachten hen maandag 9 mei weer op school. Een fijne 
tijd met elkaar!  

http://www.constantijnwoerden.nl
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Paasviering ´Open je ogen´ 

Volgende week vieren we op donderdag 14 april met elkaar de 
Paasviering op school. De kinderen krijgen in de ochtend iets 
lekkers te eten en drinken, maar nemen wel hun eigen lunch mee 
die dag. Voor de lekkere verrassing bij de lunch moeten de 
kinderen wel een (eier)lepeltje meenemen.   

De viering doen we sinds lange tijd weer met elkaar in de hal waar 
we samen zingen en luisteren naar de verhalen.  
Dit keer staat het thema ‘Open je ogen’ centraal.  
Er gebeurt op dit moment veel in de wereld: denk bijvoorbeeld 
maar eens aan de oorlog in Oekraïne. Soms houden vooral de 
verdrietige dingen ons bezig en zien we de mooie dingen om ons 
heen niet meer. Open dan je ogen en probeer te bedenken waar je 
dankbaar voor mag zijn.  
Dit doen de kinderen in de aanloop naar Pasen toe ook met elkaar. 
Waar ben jij dankbaar voor? 

http://www.constantijnwoerden.nl


Constantnieuws 12 www.constantijnwoerden.nl 8 april 2022

 

 

 

 

 

�6

Gewonnen!!! 

Vorige week heeft 1/2 C voor een wedstrijd een groepswerk ingeleverd 
bij speelgoedwinkel Blik op Hout. Zij zijn de gelukkige winnaars en 
hebben een mooie waardebon gekregen om voor de klas iets uit te 
komen zoeken. Daar zijn onze kunstenaars heel erg blij mee! 

Dankjewel Blik op Hout! Groep 1/2C

De inzamelingsactie voor Oekraïne was een groot succes! Bedankt daarvoor!  

De actie was van 21 t/m 31 maart en daarbij hebben wij 7 dozen luiers en 12 
dozen met pleisters, paracetamol, maandverband, tampons, zeep, shampoo, 
tandpasta, tandenborstels, houdbare melk en blikken groente ingezameld. 
Stichting Woerden Helpt heeft de dozen bij ons op school opgehaald, zij brengen 
het naar de grens van Oekraïne/Moldavië en van daaruit wordt het verder 
verdeeld onder de opvanglocaties.  

Daarnaast zamelen we ook nog geld in de spaarpotjes voor giro 555. 

                             Klik hier voor meer informatie>>

Dankjewel 

Дуже дякуємо

https://youtu.be/8dqkNqgqllc
http://www.constantijnwoerden.nl
https://youtu.be/8dqkNqgqllc
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Schoon burgerschap 

We hebben nieuwe grijpers. Zo kunnen de kinderen 
het schoolplein en de omgeving rondom school 
schoonhouden. Leren zorgdragen voor de omgeving 
is een onderdeel dat bij het thema burgerschap past 
en levert plezier op voor iedereen!  

http://www.constantijnwoerden.nl
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Klik hier voor het promotiefilmpje>>

https://youtu.be/_8Q0vRhtDhY
https://youtu.be/_8Q0vRhtDhY
http://www.constantijnwoerden.nl
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Klik hier voor het promotiefilmpje>>

https://youtu.be/_8Q0vRhtDhY
http://www.constantijnwoerden.nl
https://youtu.be/_8Q0vRhtDhY
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Anneke

hiep hiep hoera
voor de jarigen in april

http://www.constantijnwoerden.nl
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voor de jarigen in mei
hiep hiep hoera

Welkom op school: 

Zoë & Quinn

http://www.constantijnwoerden.nl
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