
Constantnieuws nr. 11 www.constantijnwoerden.nl 26 maart 2021

1

NIEUWSBRIEF 
Samen spelen + leren = groeien

Twee mannen uit Emmaüs 

‘Hij had nooit naar Jeruzalem moeten gaan,’ zei Matteüs bedroefd. ‘En 
we hadden hem nog zo gewaarschuwd: als je naar Jeruzalem gaat, 
maken ze je dood. Maar eigenwijs als hij was, hij wilde niet luisteren.’ 

‘Eigenlijk luisterde hij alleen maar naar God,’ zei Lucas. 
‘Maar God wilde toch niet dat Jezus zou worden vermoord?’ zei Matteüs. 
‘Natuurlijk niet,’ zei Lucas. ‘Maar misschien wilde God wel dat hij naar 
Jeruzalem ging. Want hier wonen de mensen die het voor het zeggen 
hebben in het land en in de tempel. Als je wilt dat er iets verandert, dan 
moet je hier zijn. En laten we nu eerlijk wezen: wij hoopten toch óók dat 
hij zijn werk zou kunnen afmaken, wij hoopten toch óók dat de mensen 
anders zouden gaan denken en anders zouden gaan doen? Er zou een 
nieuwe tijd aanbreken in het hele land.’ 

‘Ja, dat is zo,’ zei Matteüs. ‘En nu is al onze hoop vervlogen. Zullen we 
maar teruggaan naar waar wij vandaan komen, terug naar Emmaüs? 
Nemen we ons oude vak weer op. Wat anders? Deze wereld zit niet goed 
in elkaar, Lucas, het slechte wint het altijd van het goede, dat heb je net 
weer kunnen zien.’ 
‘Je hebt gelijk,’zei Lucas. ‘Het is jammer maar waar. Als we meteen onze 
spullen pakken, zijn we voor het donker weer thuis.’ 

Lucas en Matteüs, twee volgelingen van Jezus zijn het. Een jaar geleden 
woonden ze nog in Emmaüs, een dorp niet ver van Jeruzalem. Toen 
Jezus er langs kwam, waren ze met hem meegereisd. 
‘Hij had iets van God,’zei Matteüs. 
‘Ja,’ zei Lucas. ‘Hij hield van iedereen evenveel, of je nu groot was of 
klein, arm of rijk. Misschien hield hij wel iets meer van de kleinen en de 
armen, want de groten kijken altijd op de kleinen neer en de armen 
hebben meestal niemand die om ze geeft, en áán ze geeft. Zieke 
mensen, daar ging zijn hart ook naar uit. Hij probeerde ze beter te 
maken, en soms lukte dat ook. Hoe hij dat deed? Ik zou het niet weten. 
Hij liet ze delen in de liefde van God, dat was het waarschijnlijk.’ 
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‘Wat ik zo bijzonder vind,’ zei Matteüs, ‘is dat hij niet alleen van zijn eigen 
volk hield, maar ook van vreemdelingen. Bij ons thuis, in Emmaüs, vonden 
wij bijvoorbeeld Samaritanen rare mensen met een raar geloof. Wij speelden 
nooit met Samaritaanse kinderen. Maar Jezus heeft me geleerd anders naar 
ze te kijken. Het zijn net zo goed kinderen van onze hemelse Vader, zei hij 
dan.’ 
‘Ja,’ zei Lucas, ‘als hij het over God had, noemde hij hem altijd Vader. Zo 
dicht bij God voelde hij zich. Alsof hij zijn zoon was, leek het wel. Als hij 
verdrietig was of bang ging hij altijd bidden, dan leefde hij weer op.’ 

“Wat ik ook nooit zal vergeten’ zei Matteüs, ‘zijn al die keren dat wij met hem 
aan tafel zaten. Dan had hij allerlei mensen uitgenodigd, zoals je die in het 
gewone leven nooit bij elkaar ziet: mannen, vrouwen en kinderen, Joden 
zoals wij en vreemdelingen, geleerde mannen en marktvrouwen, kerels die 
met geld sjoemelen en bedelaars, mismaakte mensen, kerels die in de 
gevangenis hadden gezeten en weduwvrouwen, allemaal aan één tafel. Hij 
kon woedend worden wanneer priesters hem kwamen vertellen dat dat van 
God niet mag. Ze begrijpen er helemaal niets van, zei hij dan. En dan nam 
Jezus zo’n groot rond brood, en dat brak hij, en iedereen kreeg een stuk. 
Brood van God, zei hij, brood van God die het graan laat groeien, voor 
iedereen. Heb God lief, zei hij erbij. En heb elkaar lief. Maar dat was voor 
hem hetzelfde.’ 

In de verte zagen ze de huizen van Emmaüs al liggen. Ze waren weer thuis. 
Terug van weggeweest. 

Uit  : Koning op een ezel 
Van : Nico ter Linden 

HET TEAM VAN DE CONSTANTIJNSCHOOL 

WENST U/JOU HEEL FIJNE PAASDAGEN!
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Personeelsnieuws 

Vorige week vierde juf Nancy haar 12,5 jarig jubileum in het 
onderwijs. Wij feliciteren haar van harte met deze mijlpaal en 
wensen haar ook de komende jaren veel arbeidsvreugde in 
dit mooie vak én op onze school! 

 

Leerlingenverdeling 2021-2022 

Op de studiedag van 1 maart hebben we o.a. met 
elkaar gesproken over de verdeling van de 
leerlingen in het volgend cursusjaar. We zijn blij dat 
de Medezeggenschapsraad inmiddels heeft 
ingestemd met ons besluit om de leerlingen dan te 
verdelen over drie kleutergroepen, een groep 3, 4, 
5, 6, 7 en 8.  

Nu de leerlingenverdeling rond is, wordt de 
komende weken gesproken over de groepsbezetting: 
welke leerkracht werkt in welke groep? Zodra die 
bezetting rond is, wordt die via deze Nieuwsbrief 
aan u bekend gemaakt.  

Jarig  

Donderdag 1 april as. is het precies 36 jaar geleden dat de 
Constantijnschool haar deuren opende voor de kinderen in 
Molenvliet-West. In die jaren hebben we de ontwikkelingen in 
het onderwijs op de voet gevolgd en steeds succesvol 
ingevoerd binnen onze school. Ook zijn we trots op wat er in 
al die jaren niet veranderd is: het enthousiasme en de 
betrokkenheid waarmee alle medewerkers hun werk doen 
voor de kinderen die hen zijn toevertrouwd. De 
Constantijnschool: een jarige met kwaliteit!
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Goed Gedaan 

De komende weken wordt in alle groepen aandacht 
besteed aan les 12. Voor groep 1/2 is het thema 
“Jezelf de baas.” 
Voor de groepen 3 t/m 8 is dat “Doe dit, doe dat, ja 
zo is het goed!” 

Fotograaf 

In de jaarkalender staat dat op vrijdag 16 april de 
fotograaf op school komt voor individuele en 
groepsfoto’s. Nu er nog geen sprake is van 
versoepelingen wordt deze afspraak geannuleerd.  

We zijn in gesprek met de fotograaf om een nieuwe 
datum te plannen en om mee te denken over een 
mogelijk alternatief als een fysiek bezoek op school 
dit cursusjaar niet meer mogelijk is. Wordt vervolgd. 

gevraagD 

De kleuters vragen of mensen thuis nog 
fidgetspinners en/of rolschaatsen hebben die ze 
willen geven aan de kleuters.  
Daar zijn de kleuters erg blij mee.  
Wel graag kindermaat van de rolschaatsen ;-))
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Pasen 

 Het voorjaar wil al bijna beginnen.... de lente komt eraan.... 
de lammetjes springen al in de wei en het blijft al steeds 
langer licht. ‘Licht’ is dit jaar ook het thema van de 
PAASVIERING die we op school op donderdag 1 april gaan 
vieren. Voor de ochtendpauze hoeven de kinderen niets mee 
te nemen naar school. Er zal vanuit school gezorgd worden 
voor iets lekkers en voor iets te drinken. De viering zal dit jaar 
elk in eigen klas gevierd worden. Tijdens de viering staan we 
met de kinderen stil bij: hoe ‘donker’ en onzeker de afgelopen 
periode ook is geweest, één ding is zeker .... het wordt elke 
dag weer licht. Daarom krijgen de kinderen na de 
PAASVIERING een attentie mee die ze aan iemand gaan geven 
waarvoor ze een lichtpuntje willen zijn. Misschien aan iemand 
die de afgelopen tijd ziek is geweest of zich alleen heeft 
gevoeld..... ‘wees een licht voor de wereld en schijn om je 
heen’.
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Vacature OR 

Na de zomervakantie komen er 2 plekken vrij komen in de OuderRaad (OR) en 
daarom zijn wij op zoek naar gezellige vaders, moeders en/- of verzorgers! 

De OR is een actieve raad die bestaat uit een groep enthousiaste ouders/verzorgers 
van leerlingen uit alle groepen. We houden ons o.a. bezig met het 
(mede)organiseren van festiviteiten en activiteiten op school. Per jaar vergaderen 
we 6x (data vooraf bekend) en daarnaast ben je actief in een aantal (zelfgekozen) 
commissies bijvoorbeeld Pasen, Sinterklaas, Kerst, Avondvierdaagse, Schoolreis, 
Kleuterfeest etc. 

Functie eisen: 
· Kindvriendelijk 
· Gezellig in omgang 
· Verantwoordelijk 
· Ervaring niet vereist 
· Aanpakker 
· Positief meedenken met de school 
· Tijd, een beetje flexibiliteit is wenselijk. We organiseren activiteiten buiten en 
binnen schooltijd en op wisselende dagen 

Wij bieden: 
· Gezelligheid 
· Een kijkje achter de schermen 
· Aangename sfeer en enthousiaste mede OR-leden 
· Mogelijkheid voor eigen inbreng & nieuwe ideeën 
· Een goede beloning (blije kinderen, tevreden leerkrachten/directie en waardering) 
· Een keer per jaar gezellig uiteten en een nieuwjaarsborrel 
· De mogelijkheid om 6 jaar plaats te nemen in de ouderraad 

De functie is geheel vrijwillig (maar niet vrijblijvend ;)) 

   Reageren: 
 Geïnteresseerd in deze leuke functie? Dan kun je een mail sturen  
 naar ORconstantijn@hotmail.com. Mocht je meer willen weten   
 over de werkzaamheden van de ouderraad of praktische vragen   
hebben, neem gerust contact op of spreek ons aan! 

Lieke Janssen  en  Lianne Verhagen 
voorzitter             secretaris

http://www.constantijnwoerden.nl


Constantnieuws nr. 11 www.constantijnwoerden.nl 26 maart 2021

7

Hieperdepiep   Hoera   
voor de jarigen   

april  van   
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