
                                                    
-                  -                8,0            8,2            8,2

7,8             7,7            8,0            8,0            8,0

7,7             7,8            8,0            8,1            8,0

6,7             7,1             7,3            7,2           7,4

8,2             8,3            8,5            8,7           8,6

7,8             7,7             7,7            8,0           8,0

7,5             7,5             7,4            7,8           7,6

8,2             8,1             8,4           8,6           8,5

7,8             7,7              7,8           8,2           8,2

8,1             7.9              8,3           8,4          8,3

-                  -                  7,9           7,8           -

-                  -                  8,2           8,3           -

 

75%         69%           70%        67%        60%

VRAGEN                                                                                                                                  18-19       19-20       20-21       21-22       22-23

Beste ouder,
 

Eind januari heeft u de gelegenheid gekregen om de jaarlijkse vragenlijst in te vullen. Voor ons is deze
vragenlijst een belangrijk instrument om vast te stellen hoe u bepaalde zaken en ontwikkelingen op onze
school waardeert. De laatste jaren is de respons hoog. Daar zijn we blij mee, want de uitslag geeft dan de

mening weer van een grote groep ouders. Bedankt dus voor uw bijdrage! 
 

In onderstaand schema ziet u in de rechterkolom de cijfers van dit jaar. Ook ziet u de scores van de voorgaande
vier jaar. De cijfers geven een mooi constant beeld van uw waardering voor onze school. 

Het zijn cijfers waar we trots op zijn. 
 

De bij de enquête gemaakte opmerkingen worden allemaal door ons bekeken.
Als blijkt dat er aanleiding is om bepaalde zaken in het team te bespreken of op bepaalde gebieden 

actie te ondernemen dan doen we dat. 
 

met vriendelijke groet, namens alle collega’s,
 

Rob Arnold

Hoe beoordeelt u het onderwijsaanbod voor uw kind?

 Hoe beoordeelt u de wijze waarop wij invulling geven aan de christelijke identiteit?
     
Hoe beoordeelt u de veiligheid van de kinderen in en buiten de school? 

Hoe beoordeelt u de hygiëne bij ons op school?

Hoe beoordeelt u de wijze waarop wij algemene informatie (o.a. social schools) verschaffen? 

Hoe beoordeelt u de wijze waarop wij de extra zorg aan leerlingen organiseren? 

Hoe beoordeelt u de wijze waarop u informatie over de ontwikkeling van uw kind ontvangt

Vindt u dat u gemakkelijk uw vragen bij ons kwijt kunt?     

Hoe beoordeelt u de wijze waarop wij op school omgaan met uw vragen en/of klachten?  
        
Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van het personeel? 

Hoe beoordeelt u ons onderwijs op afstand?

Hoe tevreden bent u over de communicatie met de leerkracht van uw kind tijdens de lockdown?          

Percentage ingevulde lijsten

NIEUWSBRIEF
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www.constantijnwoerden.nl

OVERZICHT JAARLIJKSE VRAGENLIJST



GOED GEDAAN

Donderdag 9 februari is de tweede donderdag van
de maand. Dan wordt in alle groepen les 4

behandeld. Het thema is ‘Houd de klok in de
gaten.’ In deze les gaat het o.a. over de tijd die je

besteedt aan online spelen.  
 

MEDIA WIJSHEID

Woensdag 8 februari ontvangen de kinderen hun
eerste rapport van dit cursusjaar. Altijd een mooi

moment om naar uit te kijken. In de week erna
worden er in de groepen 1 t/m 7 10-minuten

gesprekken georganiseerd. 
 

Woensdagavond 8 februari krijgt u via Social
Schools gelegenheid om hiervoor een afspraak te

maken. Let op: Vanaf groep 6 zijn de leerlingen
hiervoor óók uitgenodigd. 

Voor de ouders en kinderen van groep 8 wordt
volgende week al het schooladvies voor het VO

besproken.

RAPPORT EN GESPREKKEN
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Maandag 6 maart wordt er voor alle leerkrachten een
studiedag georganiseerd. We bespreken die dag o.a. de

behaalde resultaten op de CITO-toetsen,
onderwijskundige processen en het formatieplan voor

2023-2024.
De voorjaarsvakantie voor de kinderen duurt een dag

langer. Zij zijn deze dag allemaal vrij.
 

STUDIEDAG

Omgaan met verschillen: weten dat iedereen
anders is.

Verplaatsen in anderen

In deze weken wordt in alle groepen les 9 behandeld
van onze methode voor sociaal-emotionele

ontwikkeling. Het thema is : 
‘Allemaal anders.’

 
Om echt rekening te kunnen houden met anderen
moet een kind zich leren verplaatsen in een ander.

Wat denkt, voelt en wil de ander? 
 

Een vierjarige ziet alles nog vanuit het eigen
perspectief. Een kind van zes begrijpt al dat anderen
anders kunnen denken en voelen, maar kan nog niet
goed inschatten wát de ander zal denken en voelen.

En waarom.
 

Pas vanaf ongeveer acht jaar ontwikkelt een kind
het vermogen om zelf te kunnen bedenken wat er in
een ander omgaat. In de lessen komen de volgende

inzichten en vaardigheden aan bod:
 

         - Weten dat iedereen andere dingen leuk, eng   
            of vervelend kan vinden
         - Weten dat dit goed is: het levert meer 
            afwisseling op en je kunt elkaar helpen

         - Weten dat alles meerdere kanten heeft
         - Weten dat de één daardoor iets leuk kan   
            vinden en de ander niet
          - Door middel van ‘doen alsof’ je in spelvorm   
            in een ander inleven 

 
Op onze website kunt u de ouderbrieven van alle

lessen in alle leerjaren vinden. U kunt thuis met uw
kind de inhoud van de les nog eens bespreken om

hem/haar extra te ondersteunen.
 



 
Ken je deze slogan? Hij komt uit 1983 ;-) 

Maar hij is zo waar!
 

Dus waar we onze lieve leerling Sammy
in het Prinses Máxima Centrum nu eens heel erg mee

willen verrassen? Nou wij dachten aan...
 
 
 
 
 

Hierbij het adres waar Sammy Pouw 
de komende weken nog verblijft.

 
Dan sluiten we af met nog zo’n mooie tekst uit 

de ouwe doos:
 
 

(1972 liedje van Saskia en Serge)
 

Prinses Máxima Centrum
Afdeling Tafel 

Sammy Pouw | kamer 389
Heidelberglaan 25

3584 CS  UTRECHT

KAARTJE VOOR SAMMY
Een kaartje: kleine moeite groot plezier. 

 

Uit het contact met Sammy en haar moeder
begrijpen wij dat het op dit moment best

goed met Sammy gaat.
Sammy is blij dat ze inmiddels stamcellen
van haar donor heeft gekregen die haar

beter moeten gaan maken.
 

En Sammy kijkt ernaar uit om over een
poosje weer naar school te komen.

Ze mist het schoolleven en haar vriendinnen
in het bijzonder.

Als het zover is, hoopt Sammy weer mee te
kunnen doen als voor haar ziek zijn.

 
We kijken allemaal uit naar dat moment.

Met of zonder haar haren. 
Met of zonder neussonde: 

Sammy blijft Sammy

SAMMY
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Het zijn de kleine dingen die het doen

Doe jij mee? Stuur Sammy een kaartje!

HÉÉL VÉÉL KAARTJES!
 



Hallo allemaal!
 

Wat een leesplezier hebben alle kinderen op school
deze week! De OR heeft weer enorm haar best gedaan.

De school is mooi versierd en er zijn geweldige
activiteiten georganiseerd! Deze week sluiten ze

extra feestelijk af voor de kinderen. 
Want ja ook daar draagt de OR haar steentje aan bij.

 
Vind jij het leuk om te helpen bij het versieren van de
school of andere hand- en spandiensten te verrichten

maar wil je niet in de OR, ook dat kan. 
    Mail dan naar or.constantijnschool@spco.nl of                 

vraag een van de OR-leden, dan nemen 
                           we contact op als we jouw helpende

           hand kunnen gebruiken.
 

       Feestelijk groetjes van
         de OuderRaad!

 

(u kunt dit stukje ook voorlezen ;-))
De afgelopen dagen is er weer héél veel

voorgelezen: juf Margriet las een hele dag
voor op het speciale voorleespodium, kinderen

lazen elkaar voor, 8 supermoeders kwamen
voorlezen en dan sluiten we de voorleesdagen

vrijdag af met een heerlijke voorleeslunch.
Lekker luisteren naar een mooi verhaal

terwijl je je lunch op eet. En wat voor lunch
hebben we geregeld: een smakelijke

pannenkoek met poedersuiker.
We hebben contact gehad met Tante Truus. 

 
We krijgen vrijdag voor iedereen een

pannenkoek. Wauw. Dankjewel tante Truus.
(moeder Tamara bakt bij tante Truus. En we
danken haar in het bijzonder dat ze 4(!) uur

aan het bakken gaat voor ons).
De pannenkoek is een lekkere toevoeging aan

de lunch van uw kind. 
Dus geef vrijdag ook gewoon lunch mee.
En dan sluiten we de voorleesdagen af, 
maar we blijven natuurlijk voorlezen. 

Alleen zonder pannenkoeken.
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VOORLEESLUNCH

BERICHT VAN DE OR

mailto:or.constantijnschool@spco.nl


Johma gevuld eitje-salade

Superleuke school met allemaal leuke kinderen!

We hebben al een rode kater Binkie, waar ik erg gek op ben. Ik wil ook dolgraag
een hondje erbij, maar ik ben nog aan het overleggen met mijn man...:)

Jazeker! Ik ben lid van de Parousia gemeente en ik ga er elke week met veel
plezier naartoe

In de winter ga ik elke week een keer dompelen in een koud waterbad.

Volledige naam:

Kleur haar: 

Kleur ogen:

Schoenmaat:

Lievelingskleur:

In dienst sinds:

Hoeveel uur werk je:

JUF DÉSIRÉE 

                Désirée Florence

                    van Gent

          bruin
          blauw
            41
                blauw

               augustus 2014

                      28 uur 

                         
   per week
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DEZE SCHOOL IS CHRISTELIJK MAAR GAAT U OOK OP ZONDAG NAAR DE KERK?  

WAT VINDT U HET LEKKERSTE BELEG VOOR OP UW BOTERHAM? 

HOEZO DE CONSTANTIJN? 

HOUD JE VAN DIEREN? EN HEB JE HUISDIEREN?

WAT IS EEN GEKKE GEWOONTE VAN U? 

Volledige naam:

Kleur haar: 
Kleur ogen:
Schoenmaat:
Lievelingskleur:
In dienst sinds:
Hoeveel uur werk je:

                       Nancy Gerda Plijter(mijn oma's naam was Gerda)                  donkerblond                  grijs                   38
                       roze                      2018                             officieel 16, maar met alle voorbereidingen erbij   is het wel iets meer.
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DEZE SCHOOL IS CHRISTELIJK MAAR GAAT U OOK OP ZONDAG NAAR DE KERK?  

WAT VINDT U HET LEKKERSTE BELEG VOOR OP UW BOTERHAM? 

HOEZO DE CONSTANTIJN? 

HOUD JE VAN DIEREN? EN HEB JE HUISDIEREN?

WAT IS EEN GEKKE GEWOONTE VAN U? 

Filet Americain met een eitje

Omdat het de leukste en gezelligste school van Woerden en omstreken is!

Ik vind dieren heel leuk. Mijn kinderen hebben 2 cavia's Skye en Nala (ja
inderdaad van Paw Patrol en de Leeuwenkoning), waar ik ook vaak mee knuffel.
Vroeger hielp ik vaak mee in een hondenkennel en verzorgde ik een pony. Ik
mocht zelfs een hond en een pony hebben van de eigenaren, maar dat vonden
mijn ouders niet zo'n goed idee.

Nee, maar ik geloof zeker in God en vind het heel fijn dat ik op een Christelijke
school werk en zo de kinderen kan leren dat God altijd bij je is, in leuke en in
moeilijke tijden en dat je alles met Hem mag delen.

Die heb ik natuurlijk niet! (Als jullie het niet doorvertellen zal ik verklappen dat ik
het heel leuk vind om verkleedkleding te kopen. Gelukkig ben ik kleuterjuf en kan
ik ze lekker vaak aan doen op school! Ssstt, ons geheim)

5 VRAGEN VAN DE KINDEREN 
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.

groep 4 

JUF NANCY groep 1/2C 



Grillworst met kaas en chocopasta.

Hoezo niet?! Nee, de Constantijn heeft een plekje in mijn hart veroverd sinds
mijn eerste stage in de kleuterklas bij juf Caroline. Ik geniet van de gezelligheid
op de Constantijn. Dit komt natuurlijk door de leuke kinderen, ouders en de
juffen en meester ;-).

Thuis heb ik een heel druk hondje, een Jack Russell die 'Boef' heet. 
Die vind ik heel erg leuk ;-).

Op zondag ga ik niet naar de kerk maar ik vind het heerlijk om met de kinderen
uit de bovenbouw de verhalen uit de bijbel te lezen en hierover te praten met
elkaar. 

Ik doop mijn brood graag in de cup-a-soup (vind ik zelf niet raar, maar een
aantal andere juffen kijken altijd heel gek naar mij als ik dit doe).

Volledige naam:

Kleur haar: 

Kleur ogen:

Schoenmaat:

Lievelingskleur:

In dienst sinds:

Hoeveel uur werk je:

                     
  Malou Snel

                bruin

                blauw

                  41

                     
 blauw

                     
schooljaar 20/21

              

24 uur per week (3 dagen)
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DEZE SCHOOL IS CHRISTELIJK MAAR GAAT U OOK OP ZONDAG NAAR DE KERK?  

WAT VINDT U HET LEKKERSTE BELEG VOOR OP UW BOTERHAM? 

HOEZO DE CONSTANTIJN? 

HOUD JE VAN DIEREN? EN HEB JE HUISDIEREN?

WAT IS EEN GEKKE GEWOONTE VAN U? 

Volledige naam:

Kleur haar: 
Kleur ogen:
Schoenmaat:
 Lievelingskleur: In dienst sinds: Hoeveel uur werk je:

                         Robert Paul Arnold 

                  blond                  blauw                    43
                         blauw                       1 april 2001                               Genoeg om alles af te krijgen wat ik moet doen. 
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DEZE SCHOOL IS CHRISTELIJK MAAR GAAT U OOK OP ZONDAG NAAR DE KERK?  

WAT VINDT U HET LEKKERSTE BELEG VOOR OP UW BOTERHAM? 

HOEZO DE CONSTANTIJN? 

HOUD JE VAN DIEREN? EN HEB JE HUISDIEREN?

WAT IS EEN GEKKE GEWOONTE VAN U? 

Kaas. Mijn eerste bijbaantje was in een kaaswinkel en dat is nu nog goed 
te merken. Of het nou gaat om jong, belegen, extra belegen, oud, komijn of
geitenkaas: ik heb iedere dag een aantal boterhammen met kaas bij me.

Hoezo een andere school? 

Ik ben niet opgegroeid in een gezin met huisdieren en dat is nog steeds goed te
merken. Ik vind alle dieren leuk, maar……………………wel op voldoende afstand. 
En echt spannend vind ik het als ik tijdens het hardlopen een loslopende hond zie.
Dan ga ik - als dat kan - snel een blokje om. 

Jazeker, ik kom regelmatig in de kerk. Ik kijk goed welke dominee in welke kerk
voorgaat en bezoek dan het liefst een dienst in een oud gebouw. Daar klinkt het
orgel zo mooi en daar kan ik genieten van de uitleg van die prachtige oude
verhalen. Van een goed verhaal, lekker zingen en mooie muziek krijg ik energie.

Voor ik ga ontbijten, drink ik het sap van een uitgeperste citroen. Die gewoonte
heb ik van mijn vader. Hij is daar bijna 92 jaar oud mee geworden.

JUF MALOU
groep 8 

MEESTER ROB directeur

5 VRAGEN VAN DE KINDEREN 

(de laatste is bij sommige jongens en mannen 
een voornaam, bij mij is het mijn achternaam).



PLEINWACHT CONSTANTIJNSCHOOL

abraham marco
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Hiep hiep hoera

voor de jarigen in februari!

levi
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