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NIEUWSBRIEF
samen spelen + leren = groeien
Een goed pedagogisch klimaat
Beste ouder,
De informatieavonden zijn in alle groepen goed bezocht en daar zijn wij heel blij mee. Aan een
goede samenwerking met u hechten wij op onze school grote waarde. Het is belangrijk dat u
weet waar uw kind op school aan werkt.
Om zich goed te kunnen ontwikkelen moet een kind zich veilig voelen. Een pedagogisch klimaat
waarin ieder mag zijn zoals hij/zij is, is daarin voorwaardelijk. Daar werken wij op onze school
aan door in alle groepen gebruik te maken van de methode Goed Gedaan. Deze methode wordt
structureel en volgens een rooster ingezet. Zo worden sociale vaardigheden geoefend.
In deze nieuwsbrief worden de onderwerpen van de lessen genoemd. Op de website kunt u de
ouderbrieven van iedere groep inzien. Zo bent en blijft u goed op de hoogte.
Ook worden er aan het begin van het schooljaar positief geformuleerde omgangsregels
opgesteld. De leerkracht doet dat samen met de kinderen. De afspraken die met de kinderen
worden gemaakt, worden duidelijk zichtbaar in het lokaal opgehangen. In de groepen 4 t/m 7
worden ze meegegeven naar huis. Periodiek worden de regels met de kinderen besproken.
In het realiseren van een goed pedagogisch klimaat kunnen we echter niet zonder de inbreng
van en samenwerking met ouders. Wat wij van u vragen is om samen met ons alert te zijn en
eventuele signalen die duiden op pesten direct aan ons door te geven. Dat kan bij de leerkracht
van uw kind, bij juf Letta of bij mij.
Of het nu gaat om uw eigen kind of om ontwikkelingen die u ziet of hoort met betrekking tot een
ander kind. Samen zien we meer dan alleen. Aarzel dus nooit en laat ons belangrijke zaken altijd
direct weten. Samen creëren we zo een veilige schoolomgeving voor ieder kind!!!!
met vriendelijke groet,
namens alle collega’s,
Rob Arnold
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Kleuterfeest & schoolreis

Constantijntheater

Vrijdag 28 september belooft een feestelijke
dag te worden voor al onze leerlingen. Die
dag hebben de kinderen van groep 1/2 hun
kleuterfeest. Daarbij worden ze geholpen
door de leerlingen van groep 8. Al jaren blijkt
dat deze leerlingen hier óók enorm van
genieten.
De kinderen van groep 3 t/m 7 gaan die dag,
gekleed in hun schoolshirt, op schoolreis
naar Duinrell.

Vrijdag 12 oktober zijn de eerste optredens
voor de groepen 1 t/m 4. De ouders van
groep 1/2a zijn van harte welkom om te
kijken. De voorstelling begint om 13.15 uur.
Het Constantijntheater voor de
bovenbouwgroepen is een week later. In de
volgende CN leest u daar meer over.

Goed Gedaan
De komende twee weken wordt in alle groepen aandacht besteed aan het thema “Samen één
groep.” Op onze website kunt u de inhoud lezen van de les in de groep waarin uw kind zit.

Boterkuipjes gezocht
Boterkuipjes, boterbakjes, botervlootjes, bodderkuupkes, er zoveel namen voor deze handige
bakjes waar we zoveel mee kunnen doen. We kunnen nog veel kuipjes gebruiken, wilt u helpen
door de bakjes te sparen en bij ons in te leveren?
Graag ontvangen wij ze leeg en schoon zodat we ze direct kunnen gebruiken. Zoals u weet past
op ieder kuipje wel een dekseltje en die zijn ook van harte welkom. De boterbriefjes mag u dan
wel weer thuis laten:-) Graag inleveren bij de juf of meester.
Alvast hartelijk bedankt voor het sparen!
NB. We zijn niet merkvast dus alle merken en alle kuipjes zijn welkom.

Constantijn helpt!
De eerste 2 weken van onze flessenactie voor Vera en Caro heeft al 2 volle tenten met
statiegeldflessen opgeleverd. Ook hebben we in de kerkjes al een supermooi bedrag opgehaald.
De flessen van de eerste 2 weken zijn ingeleverd + de inhoud van de kerkjes zijn geteld en we
zitten nu al op....... 350 euro! (zie filmpje https://youtu.be/6_kik0imK-o)
We hebben op het podium bij de tenten ook een brievenbus staan. Daar mogen
statiegeldbronnen in van bijvoorbeeld de kratjes bier, de lege flessen van een feestje etc. We
halen de doppen van de flessen zodat we daarmee de actie voor geleidehonden kunnen
steunen.
We gaan nog een paar weken door met alle inzamelingen.
Want: WE ZIJN GOED BEZIG!
“Leuk filmpje van de inlevering flessen”:
https://youtu.be/6_kik0imK-o en
https://www.geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen
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Een nieuwe cao voor het primair onderwijs
In het vorig cursusjaar hebben leraren in het primair onderwijs door middel van enkele
stakingsdagen stevig van zich laten horen. De sector vroeg hiermee eensgezind om extra
financiële middelen. Vakbonden en de PO-Raad deden dat om een rechtvaardige beloning te
realiseren voor alle werknemers, het tegengaan van het lerarentekort en in het belang van de
kwaliteit van onderwijs voor de leerlingen.
De PO-Raad en vakbonden hebben in die periode de gezamenlijke verantwoordelijkheid
genomen om tot een onderhandelaarsakkoord te komen. Leraren, schoolleiders,
schoolbestuurders en andere werknemers hebben meegedacht en hun input gegeven.
Onder druk van de acties is 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de salarissen van
leraren. Dat bedrag is niet voldoende om de salariskloof met het voortgezet onderwijs
compleet te overbruggen. De politiek is nu weer aan zet om het salaris in het primair onderwijs
echt op een gelijkwaardig niveau te brengen. Dit is nodig om het lerarentekort in het primair
onderwijs het hoofd te bieden.
De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord zijn:
• In de nieuwe cao komt een nieuw loongebouw en functiebeschrijvingen voor leraren die
recht doen aan de complexiteit van lesgeven in het primair onderwijs;
• De 270 miljoen euro is in het loongebouw ingezet voor de lerarenschalen, vooral daar waar
de salariskloof met het voortgezet onderwijs het grootst is;Alle leraren krijgen een nieuwe,
flink hogere salarisschaal;
• Daarbovenop krijgen alle werknemers een marktconforme salarisverhoging van 2,5% per 1
september 2018;
• Alle leraren in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 42%
van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur);
• Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van
750 euro (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur);
• Er komt meer professionele ruimte voor de schoolteams;
Naast de aanpassingen van de salarissen wordt er de komende jaren ook geld vrijgemaakt om
de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Ook dat is een goede zaak, want werken in het
onderwijs is véél meer dan lesgeven.
In goed overleg met de personeelsgeleding van de MR is besloten om dit geld op onze school
te gebruiken om alle leerkrachten een aantal lesvrije dagen te geven waarop zij taken kunnen
doen die de werkdruk verlichten. U kunt hierbij denken aan administratieve taken zoals het
opstellen en/of evalueren van groepsplannen, het analyseren van toetsgegevens, het invullen
van observatielijsten en rapporten. Maar ook aan het voeren van gesprekken met ouders,
leerlingen, collega’s en externe begeleiders.
Het aantal lesvrije dagen is afgestemd op de werktijdfactor van een collega en de grootte van
de groep. De vervanging van alle dagen in alle groepen wordt gedaan door juf Yvonne
Hoebers. Wij zijn blij dat wij met haar benoeming een structurele vervanging hebben en voor
de kinderen dus een bekend gezicht.
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Tips, trucs, feitjes en weetjes over de Constantijnschool
Dit schooljaar wordt er geen klassenlijst meegegeven aan de kinderen, dit in verband met
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarbij persoonsgegevens niet
meer gedeeld mogen worden zonder overleg of toestemming. Gelukkig biedt Social Schools
een oplossing. U kunt in de app bij Account & profiel uw adresgegevens invullen en daarbij
de keuze maken of deze gedeeld mogen worden met ouders uit de groep van uw kind.

Het juiste emailadres van de OuderRaad is: orconstantijn@hotmail.com.

Inmiddels zijn we overgegaan op Social Schools 3.0, maar het kan voorkomen dat de app
nog niet optimaal werkt. We zijn hiervan op de hoogte en er wordt hard aan gewerkt om de
app, zo snel mogelijk, goed te laten functioneren.

Tijdens het schoolreisje en andere activiteiten dragen kinderen hun Constantijnshirt.
Is uw kind toe aan een nieuw (groter) shirt dan kunt u deze kopen bij Anneke Steggink, zij
is te bereiken op 06-28049304.

Bij de tankstations van de Total is de kinderboekenactie weer begonnen. Bij het tanken
ontvangt u zegels en in ruil voor een volle spaarkaart kunt u een boek uitzoeken. Wij
breiden onze schoolbibliotheek graag uit en vragen u daarom met ons mee te sparen. U
kunt uw zegels of (volle) spaarkaart inleveren bij Danita. Namens alle jonge lezers heel
hartelijk bedankt!

Veel ouders hebben de de ouderhulplijst ingevuld en ingeleverd op school. We zijn heel blij
met zoveel actieve ouders! Bedankt! Op dit moment wordt alle hulp per onderwerp
geïnventariseerd. U wordt persoonlijk benaderd voor de activiteit(en) waarvoor u zich heeft
aangemeld.
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