
Beste ouder,
 

We kijken terug op een goede start van het cursusjaar. Het blijft bijzonder om te merken
dat iedereen zo snel aan het schoolritme went. En aan het verzoek om uw kind op

bepaalde dagen zelf naar binnen te laten lopen. Wij worden blij van die stralende koppies
die iedere dag op het plein lopen. Want dat is waar de Constantijnschool voor staat: een

plek waar een kind graag naartoe komt, omdat het zich daar veilig voelt en waar het zich
ontwikkelt. 

 
De informatieavonden zijn inmiddels achter de rug. Wat fijn dat zoveel ouders deze

avonden hebben bezocht. Een nauwe samenwerking tussen u en ons zorgt ervoor dat uw
kind zo optimaal mogelijk begeleid wordt. En als u daar vragen over heeft, weet u dat u

altijd bij de leerkracht terecht kunt. Graag zelfs!
 

Die samenwerking is ook van belang bij het onderwerp waar ik ieder jaar in deze periode
aandacht voor vraag. Het betreft signalen die uw kind uitzendt over zijn/haar

welbevinden op school of dat van kinderen in de groep. We weten dat kinderen met
elkaar weleens grapjes uithalen. Dat is iets van alle tijden en alle plaatsen. Vaak zijn die
grapjes eenmalig en komt iedereen aan de beurt. Daarna gaat ieder over tot de orde van

de dag. 
 

Als die grapjes echter doorgaan en steeds bij hetzelfde kind worden uitgehaald dan gaat
het een kant op die wij niet willen. Er is dan sprake van een ongelijke situatie. En soms zit

hem dat in heel kleine voorvalletjes die niet altijd door een leerkracht gezien kunnen
worden: een boek wegtrekken, aan spullen zitten zonder het te vragen, iets op de grond

laten vallen van een kind, niet luisteren als juist dat kind iets zegt………….
 

Als u dat soort signalen hoort van uw eigen kind of dat hij/zij dat merkt in de groep dan
willen wij graag dat u dat aan ons doorgeeft. Twee horen en zien immers meer dan één. In

dat geval kunnen we het betreffende kind of de betreffende kinderen op hun gedrag
aanspreken en eventueel contact opnemen met de ouder(s). Wij willen graag een

omgeving bieden waar kinderen zich veilig voelen. Dan komen zij op alle gebieden tot
ontwikkeling: cognitief, creatief, motorisch en sociaal-emotioneel. Dat wilt u toch ook? 

 
Met vriendelijke groet,
namens alle collega’s,

 

www.constantijnwoerden.nl 
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Er zijn ouders op onze school die een onderwijsbevoegdheid hebben. Als

zij ervoor openstaan om bij ziekte een dagje in te vallen dan kunnen zij

contact opnemen met meester Rob. En als u zelf geen bevoegdheid hebt,

maar wel iemand kent die hiervoor belangstelling heeft dan komen we

graag met hem of haar in contact. 

We doen er alles aan om te voorkomen dat een groep een dag geen les

krijgt.

 

 Ook al is het nieuwe cursusjaar nog maar net
begonnen, we kijken ook al met een schuin oog

naar het nieuwe jaar. Het is voor ons
belangrijk om te weten hoeveel kinderen er in

het cursusjaar 2023-2024 nieuw op school
komen. We willen later dit jaar bij de

besluitvorming over het aantal groepen goede
en verantwoorde keuzes maken. 

 
 

 
We kijken uit naar het kleuterfeest en de

schoolreis volgende week en het kamp van
groep 8 in de laatste week van september. 

Activiteiten die enorm kunnen bijdragen aan
de sfeer in de groep. Iedereen veel plezier

gewenst!
 

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
 

AANMELDEN 
BROERTJES/ZUSJES

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.

Driebruggen 
Groep 8
Kamp 

ZIEKTEVERVANGING

Onze school is aangesloten bij een vervangingspool. Bij ziekte van

een leerkracht kunnen we een melding doen en dan wordt er

gekeken of er een inval-leerkracht beschikbaar is. Door de krapte

op de arbeidsmarkt is de pool al langere tijd mager bezet.
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GOED GEDAAN

OUDERPLATFORM

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe ouders denken over onderwijs  en over

maatschappelijke ontwikkelingen waar de school  (mogelijk)  mee te maken krijgt.

Daarom organiseren wij  enkele keren per jaar een avond waarop ouders en

directie met elkaar nadenken over onderwerpen als  het privacybeleid,  het

pestprotocol,  mediawijsheid,  duurzaamheid,  de uitkomsten van de vragenlijst,  de

inrichting van het schoolplein,  administratie en werkdruk.  Het zijn gesprekken

waarop met elkaar hardop wordt nagedacht zonder dat er een besluit  wordt

genomen.

 

De data zijn:
29 november -  7  maart -  30 mei 

Aanvang 19.30 uur

rob.arnold@spco.nl

Meld u aan door een mail  te  sturen naar:  

Vindt u het leuk om op deze

manier mee te praten? 

U bent van harte welkom.

De komende weken wordt les 2 behandeld
uit onze methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling. Het thema in alle groepen is

‘Samen één groep.’
Op onze website kunt u de inhoud lezen van

de les in de groep waarin uw kind zit.
 

OUDERHULPLIJST 

Bedankt voor alle ingevulde lijsten. 
We hebben er meer dan 100 retour gekregen.

Het is fijn om te merken dat zoveel ouders ons
bij alle activiteiten willen helpen. 

 
We zijn trots op zo’n grote ouderbetrokkenheid.

Alle hulp wordt nu in kaart gebracht. 
U ontvangt vanzelf bericht als het gaat om een

activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld.
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Hiep hiep hoera voor de
jarigen in september! 
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