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NIEUWSBRIEF
samen spelen + leren = groeien

Teach like a Champion
Beste ouder,
Dit cursusjaar besteden we in onderwijskundig opzicht veel aandacht aan de
volgende onderwerpen:
● Invoering van de methode STAAL (groep 4 t/m 6)
●https://nl.pinterest.com/pin/550283648209591724/
Gebruik van de software van GYNZY (groep 3 t/m 8)
● Gedifferentieerde instructie in combinatie met technieken van “Teach like a
Champion” (alle groepen)
Twee weken geleden was voor alle collega’s de laatste scholingsbijeenkomst in dit
cursusjaar van “Teach like a Champion.” In ruim anderhalf jaar tijd hebben we veel
technieken geleerd die we tijdens de instructie kunnen inzetten om de denk- en
deelname ratio bij alle kinderen te activeren. We hebben in die tijd zelf veel ervaring
opgedaan met het gebruik van deze technieken, maar ook heel veel bij elkaar in de
klas gekeken. Het was heel leerzaam.
Om alles wat we geleerd hebben te borgen in onze organisatie hebben we afspraken
gemaakt welke technieken tot ons zogenaamde “Constantijn-repertoire” behoren.
Die technieken zetten we in alle leerjaren in, zodat ze voor de kinderen herkenbaar
zijn en blijven. Volgend jaar zullen we tijdens de bordsessies van LeerKRACHT
regelmatig een techniek centraal stellen om met alle leerkrachten hier vaardig in te
blijven. Zo behouden we het goede!
Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt, is de vakantie (bijna) begonnen.
Op onze school hebben wij ervoor gekozen om in deze periode niet twee weken
aaneengesloten vakantie in te roosteren, maar twee keer een week. De andere week
is na Pinksteren (11 t/m 15 juni). De reden is dat wij in het eerste geval de periode
tot de zomervakantie heel lang vinden voor de kinderen: 11 weken. Met twee keer
één week vakantie hopen wij dat ze langer energiek blijven voor hun werk.
Overigens hebben de kinderen na de tweede vakantieweek nog een keer een lang
weekend, omdat wij op maandag 1 juli onze jaarlijkse afsluitende studiedag hebben
waarin we het jaar evalueren en alle onderwijskundige plannen en roosters voor het
nieuwe cursusjaar opstellen.
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Groepsbezetting
In de vorige CN hebben we u op de hoogte gebracht dat we de leerlingen volgend
jaar over 9 groepen verdelen: drie heterogene groepen 1/2, een groep 3, 4, 5, 6,
7 en 8.
De Medezeggenschapsraad heeft met deze verdeling ingestemd.
Vervolgens hebben we in het team met elkaar nagedacht welke leerkracht
volgend jaar in welke groep werkt. We zijn blij dat we u daarover in deze
nieuwsbrief kunnen informeren.
De bezetting ziet er als volgt uit:
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1/2a:
1/2b:
1/2c:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

juf
juf
juf
juf
juf
juf
juf
juf
juf

Jacoline (4 dagen) en juf Digna (1 dag)
Caroline (4 dagen) en juf Digna (1 dag)
Margriet en juf Nancy
Marina
Désirée (3 dagen) en juf Simone (2 dagen)
Josine (3 dagen) en juf Corine (2 dagen)
Karen (3 dagen) en juf Joke (2 dagen)
Joke (1 dag) en meester Linschoten (4 dagen)
Marijke (2 dagen) en meester Cees (3 dagen)

Een korte toelichting:
● Juf Margriet Beekman werkt als onderwijsassistent. Zij zal drie ochtenden
per week extra hulp bieden aan kinderen in met name de
middenbouwgroepen. Deze hulp vindt zowel plaats in de groep als
daarbuiten.
● Juf Letta verzorgt de interne begeleiding en de individuele leerlingenzorg.
Zij coördineert ook de hulp die leerkrachten aan kinderen in de (eigen)
groep geven.
● Leerkrachten die in een duobaan werken, stemmen hun vaste werkdagen
onderling af.
● Er worden weer onderzoeksgroepen gevormd voor de kinderen uit de
groepen 5-6 en uit de groepen 7 en 8.
● In groep 8 is het hele jaar een SB-student. Zijn naam is Wesley Voorend.
Wesley is een bekende van ons, want hij heeft vorig cursusjaar ook al stage
bij ons gelopen. Volgend jaar zit hij in het laatste jaar van zijn opleiding en
staat hij twee dagen per week voor de groep.
Met deze bezetting zijn wij ervan overtuigd dat we ook komend jaar uw
kind(eren) zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden!
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Mediawijsheid

Constantijntheater
Vrijdag 10 en 17 mei is het weer zover:
beide dagen zijn er voorstellingen in het
enige echte Constantijntheater. Op 10
mei is de voorstelling voor de kinderen
van groep 1 t/m 4. Een week later voor
de kinderen van de bovenbouw. De
ouders van de groepen 1/2c en 5 zijn
van harte uitgenodigd om te komen
kijken.

Dinsdag 14 mei is les 7 aan de beurt
van het programma Mediawijsheid. Het
is de laatste les uit het aanbod. Het
thema is “Zorg voor je eigen
veiligheid.” In deze les leren kinderen
bij wie ze terecht kunnen als ze hulp
nodig hebben.
Inmiddels hebben we in het team het
leerstofaanbod voor Mediawijsheid
geëvalueerd. Ook volgend jaar worden
de lessen in alle groepen aangeboden.

Goed Gedaan
Na de meivakantie wordt in alle groepen les 14 behandeld. Het thema voor de
kinderen van groep 1/2 is “Vrienden.” Voor de overige groepen is dat “Zet ruzie op tijd
stop.”

Biebnieuws
Ieder jaar is er vanuit de ouderraad een budget
beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe boeken.
Afgelopen jaren is er veel moois aangeschaft waar de
kinderen vast al eens uit hebben gelezen. Wellicht vindt u
het leuk om te weten waar uw ouderbijdrage onder
andere aan wordt besteed. Zodra er boeken zijn
aangeschaft zullen we dit melden in het Constantnieuws.
De biebcommissie heeft de volgende boeken aangeschaft
voor de kleuters en kleine bieb (t/m groep 4):
Plastic soep is troep
Plastic soep
Warme truien
Een huis voor Harry
Pas op dit boek bijt
veel ezier!
l
Haren vol banaan
eesp
l
Saartje wil een taartje
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Wat doet de Ouderraad met de
vrijwillige ouderbijdrage?
Ieder schooljaar betalen alle kinderen een ouderbijdrage. Dit schooljaar is dit
€27 per kind. Met meer dan 200 leerlingen kunnen we met het bedrag veel
leuke extra activiteiten op school organiseren.
Zoals:
-

feesten (Sinterklaas, Kerst, Pasen, afscheid groep 8). We kopen de
schoen- en 5 december cadeautjes, maar ook bijvoorbeeld pepernoten.
Met Pasen heeft de Ouderraad de paaslunch betaald. Tijdens de
afscheidsmusical van groep 8 verzorgt de OR de catering voor leerlingen,
ouders en leerkrachten.

-

Kleuterfeest, bijdrage aan de schoolreis en kamp van groep 8. Daarnaast
wordt aan de ouders een extra bijdrage gevraagd voor schoolreis of
kamp.

-

Avondvierdaagse 5 km en 10 km, waarbij de kinderen namens de
Ouderraad een ijsje krijgen (5 km) of iets lekkers onderweg (10 km). Het
inschrijfbedrag bij het aanmelden voor de avondvierdaagse gaat naar de
organisatie van de avondvierdaagse Woerden, o.a. voor de medaille.

-

Projectweek. Tijdens deze week helpt de OR het team om extra
activiteiten te organiseren.

-

Alle klassen hebben ieder jaar een KUVO activiteit, zoals dansdag,
bezoek aan het Rijksmuseum of een toneelvoorstelling en alle klassen
hebben twee keer per jaar een sportactiviteit en doen mee aan
Koningsdag, waar de OR de rekening van betaald.
- De school heeft een mooie bibliotheek met leesboeken voor alle
groepen. De OR schaft boeken aan en leent ze uit en organiseert de
Kinderboekenweek in het najaar.
- En tot slot reserveren we geld voor de aanschaf van schoolshirts,
waarvan ieder nieuw kind op school er eentje krijgt, en voor een
jubileumfeest iedere vijf jaar.
U ziet: uw bijdrage wordt meer dan goed besteed!

4

Constantnieuws nr. 12

www.constantijnwoerden.nl

26 april 2019

World Servants
Hallo allemaal! Wij zijn Marit en Ylona en wij hebben vroeger zelf ook op deze
school gezeten. Marit is sinds januari ook stagiaire bij de kleuters. Wij gaan dit
jaar alle twee mee met World Servants. Dit is een organisatie die werkvakanties
naar derde wereldlanden organiseert voor jongeren. Zo bouwen we aan
bijvoorbeeld scholen en klinieken, om het onderwijs en de gezondheidszorg daar
te kunnen verbeteren. Daarom organiseren wij enveloppentrekken op 28 mei,
tijdens de inloopavond. De opbrengst hiervan gaat naar groep Woerden. Wij
zouden het super leuk vinden als jullie op deze manier een steentje willen
bijdragen.

We hebben leuke prijzen waaronder:
Boeken
Stuiterballonnen
Snoepjes
Stuiterballen
en….

een TAART!!!
Kom allemaal een envelop trekken en pak die prijzen!!
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ConstantNieuws over plasticsoep!
Projectweek
Wat hebben jullie al veel materiaal
ingeleverd
bij de inleverstations!
We zoeken nu nog wat specifieke items
namelijk:
• grote doppen en deksels
(bijv. pindakaasdeksel)
• grote stukken karton
• wasknijpers van hout of plastic
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We hebben nog steeds een vacature voor
zeemeermin, of zeemeerplus tijdens de
inloopavond.
Meer info nodig?
Elke ochtend staat er een OR lid of
Danita bij het inleverstation in de
grote hal.
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Workshops Het Grootste Orkest van Woerden
Het Klooster bestaat dit jaar 50 jaar en dat vieren we met alle basisschoolkinderen uit Woerden en
directe omgeving. Wie jarig is trakteert en wij trakteren jullie op een onvergetelijke middag
op zaterdag 1 juni 2019 met een workshop en een echt optreden. Doe ook mee met een workshop
in Het Klooster op het muziekinstrument van jouw keuze en treed aansluitend op met het Grootste
Orkest van Woerden op het Kerkplein!
Je kunt kiezen uit maar liefst 15 verschillende muziekinstrumenten. Vind je het leuker om te
zingen? Dat kan ook! Meld je dan aan voor zang en zing mee in het kinderkoor!
We gaan natuurlijk eerst uitgebreid oefenen in Het Klooster onder leiding van de muziekdocenten
van Het Klooster en daarna lopen we met alle muziekinstrumenten naar het Kerkplein om een
optreden te verzorgen met het Grootste Orkest van Woerden.
Wanneer: zaterdag 1 juni, 13.00 uur in Het Klooster (optreden om 16.00 uur, Kerkplein)
Voor wie: alle basisschoolkinderen vanaf groep 3
Kosten: geen
Wil je ook meedoen? Meld je dan snel aan voor jouw favoriete instrument (of zang),
want vol = vol.

Aanmelden
Speel je zelf al een instrument? Kijk dan vanaf 13 mei op www.kloosterwoerden.nl voor de
bladmuziek van jouw instrument! Je kunt het dan zelf instuderen en je wordt op 1 juni om 14.30 uur
in Het Klooster verwacht om te oefenen.
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Hé allemaal,
Heb jij al meegedaan met Sjors, ontdek je
talent? De komende periode zijn er heel
veel leuke cursussen waar je nog aan mee
kunt doen!
De eerste cursussen starten direct na de
meivakantie, dus neem snel een kijkje op
de site of in de app en meld je aan. Er zit
zeker iets bij wat je graag zou willen
proberen.

Veel plezier!
Sjors

- Tekenen
- Schilderen

- Flierefluiten
- Tijd voor muziek

- Graffiti
- Keramiek

Kijk voor het volledige aanbod op de site!

- Elektriciteit

- 50 dingen…

www.sjorssportief.nl
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