
Beste ouder,
 

Namens alle collega’s wens ik u een gelukkig
 
 
 
 
 

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.
 

Toen ik in 1980 als leerkracht ging werken, was de maand januari voor mijn collega’s en mij een rustige
maand. De drukte van Sint en Kerst lag achter ons en het duurde nog een lange tijd voor het volgende rapport

geschreven moest worden: meestal rond Pasen. Deze rust werd niet alleen door de leerkrachten ervaren, maar
óók door de leerlingen. Zij vonden het fijn dat er die periode weer ‘gewoon’ werd gewerkt.

 
In dat opzicht is er veel veranderd. Anno 2023 kunnen de leerlingen en leerkrachten deze maand flink aan het
werk. De komende weken worden er in de groepen CITO-toetsen afgenomen om de ontwikkeling van ieder kind

in kaart te brengen. Naar aanleiding van de uitslagen worden nieuwe groepsplannen opgesteld. In de
tussentijd werken de leerkrachten aan het eerste rapport van dit cursusjaar. Dat gaat op woensdag 8 februari

met uw kind mee naar huis. 
 

In de week van 13 t/m 17 februari staan de 10-minutengesprekken gepland. De uitslagen van de CITO-toetsen
en de inhoud van het rapport worden in de groepen 

1 t/m 5 met de ouders besproken. In groep 6 en 7 zijn ook de kinderen hierbij van harte welkom. U kunt
hiervoor vanaf woensdagavond 8 februari via Social Schools een afspraak maken. 

 
Tot slot. Begin februari voeren de leerkrachten van groep 8 met ouders en kinderen een gesprek waarin het

VO-advies wordt toegelicht. Meer informatie hierover wordt t.z.t. door de leerkrachten van deze groep bekend
gemaakt.

 
 

met vriendelijke groet,
namens alle collega’s,

 

Rob Arnold
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De komende twee weken wordt in alle groepen
les 8 behandeld van de methode voor sociaal-
emotionele ontwikkeling. Het thema voor de

kinderen van groep 1/2 is 
‘Wat voel ik?’ 

Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8
staan de 4 basisemoties centraal: bang - boos -

blij - verdrietig.
 

Het gedrag van een jong kind wordt nog
grotendeels bepaald door emoties en

impulsen. Als het groter wordt, leert het om
die beter te beheersen: het kind leert zich ‘te

gedragen.’
 

In dat proces is het van essentieel belang dat
het kind de eigen emoties leert herkennen en

benoemen. Dat geeft inzicht. Het kind gaat
zijn/haar gevoel begrijpen en krijgt daardoor

zelfvertrouwen en meer grip op situaties. 
 

Eigen emoties benoemen, geeft het kind de
mogelijkheid te vertéllen wat hem/haar
dwars zit in plaats van dat te uiten door

storend gedrag.
 
 

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 maandag 23 en 
vrijdag 27 januari digitaal invullen. 

We hopen weer op veel reacties. 
Om de lat vast hoog te leggen:

vorig jaar zaten we op 67%.
Alvast bedankt voor het invullen!

 

JAARLIJKSE VRAGENLIJST
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GOED GEDAAN

Donderdag 19 januari wordt in alle groepen de
derde les gegeven uit het 

Nationale Programma voor 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. 

 

MEDIA WIJSHEID

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 2023-2024 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.
 

AANMELDEN BROERTJES/ZUSJES

Allereerst de allerbeste wensen voor een mooi
sprankelend 2023 namens de OR.

De OR-dames proosten op 11 januari weer op een
mooi feestelijk jaar. 

In de periode voor ons staan weer leuke
bezigheden op de agenda, zoals de maandelijkse

oudpapier inzameling, de Sam's kledingactie,
Constantijn helpt, de Paasviering, etc. Heb jij nou
een super leuk idee of ben je benieuwd wat de OR

allemaal organiseert binnen de Constantijnschool
mail dan naar or.constantijnschool@spco.nl. 

Ook voor vragen mag je ons altijd mailen. 
Feestelijke groetjes van ons allemaal!

 

BERICHT VAN DE OR

mailto:or.constantijnschool@spco.nl


BEDANKT!INLOOPMIDDAGEN
Via deze weg willen wij iedereen bedanken, voor

de geweldige donaties voor missie 538 / 
Prinses Maxima Centrum.

 
Wij hebben in totaal een bedrag van 

€ 2.764,00 
opgehaald voor, tijdens en na 

de Kerstwandeling.
 

Mede dankzij jullie kunnen er clean rooms
gebouwd worden, en wordt de overlevingskans

van kinderen die in het Prinses Maxima Centrum
in behandeling zijn vergroot.

Ook de mensen die al de lekkere koekjes, taarten,
cakes en alle andere zoetigheden gebakken

hebben, ontzettend bedankt!
 

Groeten, 
Lily, Digna en Jessica 
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Bij het plannen van alle activiteiten in dit
cursusjaar zijn we de inloopavonden vergeten.
Voor de ouders van wie de afgelopen twee jaar

een kind naar school is gegaan: dat waren 2
avonden in het jaar waarop ouders en kinderen

het werk konden bekijken en bespreken.
 

Toen we dit ontdekten, hebben we gekeken naar
mogelijkheden om dit alsnog te organiseren. 

We komen dan uit op 
dinsdagmiddag 11 en donderdagmiddag 13 april

van 14.00 tot 14.30 uur. 
Inderdaad, geen avond meer maar

wellicht wel zo effectief.
 

Dit bericht is bedoeld als vooraankondiging.
In het Constantnieuws van maart worden deze
data nogmaals onder uw aandacht gebracht.

 
 
 

Voorlezen maakt je leuker! De doelstelling van De Nationale Voorleesdagen is het
stimuleren van voorlezen aan kinderen (0-6 jaar) die zelf nog niet kunnen lezen of net het

lezen hebben geleerd. De campagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen,
waaronder het positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. De Nationale

Voorleesdagen bestaan sinds 2004 en zijn een project van Stichting Lezen, georganiseerd
door Stichting CPNB. In 2023 vieren we de twintigste editie van de campagne. De Nationale

Voorleesdagen vinden plaats van 25 januari t/m 4 februari 2023
Ook bij ons op school doen we al jaren mee met De Nationale Voorleesdagen. We lezen dan
voor t/m groep 8 omdat we merken dat de ‘oudere ’ kinderen ook graag luisteren naar een

boeiend en goed voorgelezen verhaal. We laten de kinderen ook aan elkaar voorlezen.

Vind je het leuk om voor te lezen? Heb je een kwartiertje tijd ergens in de week van 
25 januari t/m 4 februari? Of weet je toevallig iemand die aan de twee punten hiervoor

voldoet? (iedereen is welkom: opa, oma, tante, oom, broer, zus, buurtjes, vage kennissen of
de oppas.) Dan willen we graag contact met je opnemen om je uit te nodigen om te komen

voorlezen. Samen zoeken we een moment, een groep en een verhaal. 
App of mail naar Danita 06-43438910 of danita.dekkers@spco.nl

 
Samen maken we er weer een leuk voorleesfeestje van!

EN NU ZIJN WE OP ZOEK NAAR JOU!!

VOORLEESDAGEN

mailto:danita.dekkers@spco.nl


VRAAG 1: WAAROM HEB JE GEKOZEN OM JUF TE ZIJN?
Als klein meisje speelde ik al schooltje met mijn poppen. 
Ik wilde ze van alles leren en het leek me zo leuk om schriften na te kijken:-)

VRAAG 2: HOE LAAT BEN JE MEESTAL KLAAR MET JE WERK?
Klaar met mijn werk ben ik nooit maar ik stop meestal om een uur of 17.00 uur. 
Soms iets eerder maar meestal later:-)

VRAAG 3: HOE LAAT STA JE 'S OCHTENDS OP?
Op maandag tot en met vrijdag ben ik om 6.00 uur op. 
Op zaterdag en zondag blijf ik lekker liggen hoor!

VRAAG 4: WAT EET JE 'S AVONDS?
Ik eet een paar avonden een 'avg- tje', een keertje nasi of bami, een keertje pasta of 
pizza en ook weleens een lekker patatje of we gaan lekker uit eten. 
Kortom van alles wat:-)

VRAAG 5: WELK (GEZELSCHAPS)SPELLETJE VIND JE LEUK!
Keezen, klaverjassen, Beverbende, 30 seconds, UNO, regenwormen, 
monopoly en ook HABA- spelletjes met de kleinkinderen.

VRAAG 1: WAAROM HEB JE GEKOZEN OM JUF TE ZIJN?
Al toen ik klein was wilde ik graag juf worden. Het leek mij altijd al leuk om met
kinderen te werken! En hoe leuk is dat natuurlijk ook! Elke dag is weer anders en je
weet nooit precies wat er gaat gebeuren. Die afwisseling en uitdaging vind ik erg leuk.
Ik geniet ervan om nieuwe dingen uit te leggen en iemand te zien groeien. 

VRAAG 2: HOE LAAT BEN JE MEESTAL KLAAR MET JE WERK?
Het is altijd een goed voornemen van mij om niet te laat te stoppen. Meestal probeer ik
om 5 uur wel echt te stoppen, maar als ik na 2 uur veel heb gekletst kan het wel eens
wat later worden ;)

VRAAG 3: HOE LAAT STA JE 'S OCHTENDS OP?
Mijn wekker gaat meestal om half 7. Soms blijf ik dan nog even liggen, 
maar ik probeer er wel snel uit te gaan. Alleen daar blijf ik nog even mee oefenen. 

VRAAG 4: WAT EET JE 'S AVONDS?
Ik heb nog geluk dat ik thuis bij mijn ouders woon. Mijn moeder kookt heerlijk elke
avond voor mij. Daar geniet ik nu nog even van! We eten elke dag wel wat anders, maar
lasagne of cannelloni is toch wel mijn favoriet. 

VRAAG 5: WELK (GEZELSCHAPS)SPELLETJE VIND JE LEUK!
Thuis spelen wij regelmatig spelletjes met het gezin of de hele familie. 
De Grote Dalmuti vind ik een heel leuk kaartspel. Ik ben niet super fanatiek, 
maar winnen is altijd leuk! Qwixx of het dobbelspel Keer op Keer vind ik ook erg leuk. 
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5 VRAGEN VAN DE KINDEREN NIEUW

JUF NIENKE 

Volledige naam (doopnamen):

Kleur haar: 
Kleur ogen:
Schoenmaat:
Hoeveel gaatjes in je oor:
In dienst sinds:
Hoeveel uur werk je:

Nienke van Tilburg
                  blond
                  blauw
                     37
                                    4
                      augustus 2021
                      
40 uur (50 :-))

JUF MARINA 

Volledige naam (doopnamen):

Kleur haar: 
Kleur ogen:
Schoenmaat:
Hoeveel gaatjes in je oor:
In dienst sinds:
Hoeveel uur werk je:

Catharina Maria in 't Veld
                  mooi grijs/wit
                  bruin
                     39
                                    2
                      1 april 1990
                      
40 uur (50 :-))

In deze nieuwe rubriek stellen we iedere keer 5 vragen aan leerkrachten. Deze vragen zijn in de week voor het
uitbrengen van het CN door kinderen bedacht. Zo leren we de leerkrachten iets beter kennen. En het is leuk om te horen

wat de kids nu eigenlijk van de juf willen weten.



VRAAG 1: WAAROM HEB JE GEKOZEN OM JUF TE ZIJN?
Als juf mag je kinderen nieuwe dingen leren en dat vind ik erg leuk om te doen.

VRAAG 2: HOE LAAT BEN JE MEESTAL KLAAR MET JE WERK?
Ik werk twee hele dagen en twee ochtenden dus ik ben op verschillende tijden klaar
met mijn werk.

VRAAG 3: HOE LAAT STA JE 'S OCHTENDS OP?
Om 06.00 gaat mijn wekker. Ik heb dan lekker de tijd om rustig te ontbijten 
en de krant te lezen.  

VRAAG 4: WAT EET JE 'S AVONDS?
In de winter eet ik heel graag zuurkoolstampot.

VRAAG 5: WELK (GEZELSCHAPS)SPELLETJE VIND JE LEUK!
Ik ben dol op gezelschapsspelletjes. Mijn favoriet is Metro, 
maar Kolonisten van Catan en Monopoly vind ik ook erg leuk.

VRAAG 1: WAAROM HEB JE GEKOZEN OM JUF TE ZIJN?
Ik ben juf geworden omdat ik het heel leuk vind om met kinderen te werken en ze van
alles te leren.

VRAAG 2: HOE LAAT BEN JE MEESTAL KLAAR MET JE WERK?
Op werkdagen ben ik meestal rond 5 uur klaar.

VRAAG 3: HOE LAAT STA JE 'S OCHTENDS OP?
Ik sta om kwart voor 6 op, behalve in het weekend.

VRAAG 4: WAT EET JE 'S AVONDS?
Ik eet 's avonds stamppot, pasta, salade of net waar we die dag zin in hebben.

VRAAG 5: WELK (GEZELSCHAPS)SPELLETJE VIND JE LEUK!
Ik vind Qwixx een heel leuk spel. Ook tippi tree is heel leuk, 
dat heeft mijn zoon geprint op zijn 3D-printer.
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5 VRAGEN VAN DE KINDEREN 

JUF MARGRIET

JUF MARGRIET 

Volledige naam (doopnamen):

Kleur haar: 
Kleur ogen:
Schoenmaat:
Hoeveel gaatjes in je oor:
In dienst sinds:
Hoeveel uur werk je:

 Anneke Margaretha Barbera
                         
                  
                     40
                                    3
                      september 2001
                             Ik werk
vanaf januari 28u per week

donkerbruin met
    steeds meer zilver
groen
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Hiep hiep hoera

voor de jarigen in januari!

celes
ta

febe 
lisa

ver
a

floris 
levi

vera

sara

Adil

levi

mats

lize

viktor
mason

sven

vera

indra

iva

th
ijs

Sophie

démy

Rosa

Isa

Lyam

Esmée

stefa
nija

floria
n

colin

rosalin
tije


