
 
Beste ouder,

 
De kop van het nieuwe schooljaar is eraf. Het was fijn om de afgelopen dagen

velen van u op het plein of in de school te begroeten! Zes weken vakantie is een
lange tijd, maar vliegt ook voorbij. We zijn dankbaar dat alle kinderen, ouders en

leerkrachten gezond terug zijn. Dit blijft bijzonder en is zeker geen
vanzelfsprekendheid. Dat zijn we ons ieder jaar weer bewust.

 
In het team verwelkomen we vier nieuwe collega’s:

- Juf Christa als intern begeleider
- Juf Lizan als fulltime leerkracht in groep 7

- Juf Maaike als SB-student op maandag en dinsdag in groep 4
- Juf Sophie als fulltime leerkracht in groep 3b.

Wij hopen dat zij snel hun draai zullen vinden op onze school en wensen hen een
fijne tijd!

 
In de zomervakantie is er in het ‘oude’ gedeelte van de school hard gewerkt. In zes

lokalen, de kleuterhal, de personeelskamer en enkele kamertjes zijn de oude
plafondplaten vervangen en is er nieuwe verlichting aangebracht. We zijn erg

blij met het resultaat!
In de herfstvakantie wordt dezelfde operatie in het speellokaal uitgevoerd.

 
Verder een welkom aan alle nieuwe ouders. Deze nieuwsbrief verschijnt iedere
twee of drie weken. Hierin houden wij u op de hoogte van alle organisatorische
en onderwijskundige ontwikkelingen binnen onze school. Daarnaast gebruiken

wij onze website om alle informatie up-to-date te houden. Wij raden u aan
regelmatig de site te bezoeken om van het laatste nieuws op de hoogte te zijn. 
Tot slot gebruiken we het ouderportaal van Social Schools om u te informeren

over zaken die met de groep of met de hele school te maken hebben. 
 

U leest het (en dit betreft alle ouders): wij doen ons best om u zo tijdig én volledig
mogelijk te informeren als mogelijk is. Van u verwachten wij dat u met vragen of

reacties rechtstreeks bij ons komt. Door middel van een open communicatie
houden we de lijntjes tussen school en thuis kort. Samen maken we er een goed

schooljaar van. En dat is in het belang van ieder kind!
 
 

Met vriendelijke groet,
namens alle collega’s,

 

NIEUWSBRIEF
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Rob Arnold

www.constantijnwoerden.nl 



 
Als een kind langer ziek thuis is, kan het na
5 dagen (als het daartoe in staat is) online

meedoen met (een deel van) het
lesprogramma. Dit kunt u dan met de
leerkracht van uw kind afstemmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 29 augustus openen we het jaar
officieel met een viering in de hal voor alle

kinderen en leerkrachten. In de viering
komt het volgende aan bod: (zingen in) een
vreemde taal, een dappere daad en SLAK. 

Nieuwsgierig geworden? Vraag na
schooltijd wat uw kind hierover kan

vertellen.
 

Tijdens de viering zullen we met elkaar
praten, zingen en bidden. Een mooi moment

om te ervaren dat we samen de
‘Constantijnschool’ zijn! 

 
 

 We willen een laagdrempelige school zijn
waar ouders en leerkrachten makkelijk

contact met elkaar kunnen hebben. Dit in
het belang van ieder kind. Dat betekent

echter niet dat ouders iedere dag met hun
kind mee naar binnen hoeven te lopen.
Dat heeft de tijd met het virus ons wel
geleerd. Ook jonge kinderen kunnen

zelfstandig naar hun lokaal lopen. Van
veel ouders hebben we gehoord dat ze dit

in de afgelopen twee jaar een goede
ontwikkeling vinden. En dat is het ook.

 
Wij stellen ons voor dat een ouder t/m

groep 4 nog één keer per week mee naar
binnen loopt om te kijken wat er in de

groep gebeurt of om iets tegen de
leerkracht te zeggen. In tegenstelling tot

nu worden ouders niet op vaste dagen
ingedeeld. U bepaalt het moment dus zelf.

En als het in een week voor een tweede
keer nodig is dan is dat uiteraard ook

goed. En dat geldt óók voor ouders van
kinderen vanaf groep 5. Als er aanleiding

is om even mee naar binnen te komen
dan kan dat uiteraard.

 

JAAROPENING
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Op zaterdag 6 augustus is juf
Amanda bevallen van haar
dochter Charlie. Wij wensen
haar met haar man en
Charlie heel veel liefde, geluk
en gezondheid.  

PERSONEELSNIEUWS

HYBRIDE ONDERWIJS

OUDERS IN SCHOOL

GOED GEDAAN
 

Op onze school maken we voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling in alle groepen gebruik van de methode

Goed Gedaan. In ConstantNieuws leest u aan welk
thema aandacht wordt besteed. Op onze website

kunt u de ouderbrief lezen van het leerjaar van uw
kind. Op die manier kunt u thuis uw kind

ondersteunen waar het op school mee bezig is.
De komende twee weken is het thema “Wennen.”

 

In de zomervakantie vierde juf
Digna haar 25-jarig jubileum bij de
SPCO. Wij boffen dat zij al die jaren
op onze school werkt!
We feliciteren juf Digna van harte
en wensen haar een prettige
voortzetting van haar
onderwijsloopbaan.

25 
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INFORMATIEAVONDEN 
Zoals u van ons gewend bent, organiseren we aan het begin van het cursusjaar voor iedere groep een
informatieavond. De leerkracht(en) geeft/geven op die avond specifieke informatie voor dat leerjaar.
Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en ouders van andere kinderen te spreken. Wij vinden deze

avond heel waardevol en gaan ervan uit dat er van ieder kind een ouder aanwezig is. 
 

Per avond worden de ouders van twee opeenvolgende leerjaren uitgenodigd. 
Het rooster ziet er als volgt uit:

 

NIEUWS
VAN DE REDACTIE

Ma 5 september  -  Groep 1-2
Di 6 september      -  Groep 6 en 7
Wo 7 september  -    Groep 4 en 5
Do 8 september   -    Groep 3a en 3b 

Voor iedere groep begint de avond om 19.30 uur. Een kwartier ervoor gaan de deuren open. 
U bent van harte welkom!

 
De informatieavond voor groep 8 vindt plaats op dinsdag 4 oktober. Op deze avond wordt o.a. informatie
gegeven over de verwijzingsprocedure naar het voortgezet onderwijs. Belangstellende ouders uit groep

7 zijn hiervoor óók uitgenodigd.
 

 
Nu haar laatste kind van school is, stopt
Miranda Kasius met haar redactiewerk

voor deze nieuwsbrief. Jarenlang was zij
mede-verantwoordelijk voor de

vormgeving. Wij bedanken haar voor de
fijne samenwerking én haar creatieve

inbreng. Miranda, het ga je goed!
 

Gelukkig blijven Danita en Anneke (oud-
ouder) nog wel onderdeel uitmaken van

de redactie én zijn we enorm blij dat
Sabine Cornelisse de redactie komt

versterken. Als u goed oplet, kunt u haar
creatieve inbreng al in dit

ConstantNieuws terugzien. 
Sabine, welkom!

Deze week heeft u de ouderhulplijst
ontvangen. Graag ontvangen wij de door

u ingevulde lijst uiterlijk woensdag 31
augustus. Daarna kunnen we snel alle

informatie verwerken. Bedankt voor hetinvullen!

OUDERHULPLIJST



Hoi mijn naam is Lizan Geurtsen. Dit is mijn vierde jaar als
leerkracht. Eerder heb ik al ingevallen op de Constantijn. Dit
beviel mij zo goed dat ik hier nu weer terug ben. Ik vind het

ontzettend leuk dat ik dit jaar voor groep 7 mag staan. Ik
vind het mooi om de leerlingen te zien groeien en ik kan

ontzettend genieten als zij plezier hebben. 

Hallo allemaal! Mijn naam is Sophie Koning. Sinds
augustus 2022 mag ik mij officieel juf noemen van groep

3b. Mijn ideaal is om ‘oog te hebben voor ieder kind’.
Binnen het onderwijs vind ik het belangrijk dat een kind

zich gehoord, geliefd en gezien voelt! Samen met de
kinderen en mijn collega’s kijk ik er naar uit om er een

leerzaam en gezellig schooljaar van te maken!

JUF SOPHIE

JUF LIZAN 

Ik ben Maaike Massop, 19 jaar oud en vierde jaars pabo student.
Ik vind het belangrijk dat de leerlingen kunnen groeien en met

veel plezier naar school kunnen gaan. 
Het geeft mij voldoening om kinderen wat te kunnen leren.

Kinderen hebben vele talenten en ik wil ze helpen die te
ontdekken en verder te groeien. 

JUF MAAIKE 

Met heel veel plezier werk ik al 25 jaar in het onderwijs. In
die jaren heb ik veel scholen van binnen kunnen zien en

uiteenlopende functies mogen doen. Ik geniet van het
werken met kinderen, ouders en collega's en vind het fijn om

een verbindende rol te hebben waarbij ik het belangrijk
vind om doelgericht en effectief te begeleiden zonder de

relatie uit het oog te verliezen. Voor een school vind ik het
belangrijk dat zij versterkt wat werkt en ontwikkelt waar
zij nog beter in kan worden. Op deze school draag ik daar

graag mijn steentje aan bij, zowel voor de klas als in mijn IB
werk. 

JUF CHRISTA 

voorstellen maar:
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FloorKasper

HIEP HIEP HOERA VOOR DE
JARIGEN IN SEPTEMBER! 
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