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Hallo zomervakantie!   lekker luieren  foto’s maken           

  boeken lezen       zon zee en zwemmen 
mooie herinneringen maken    op avontuur    veel plezier


WE�SLUITEN�AF�

Beste ouder, 

Deze nieuwsbrief is de laatste van dit cursusjaar. In deze uitgave van het CN 
staat de nodige informatie over praktische zaken zoals de lokaalverdeling, het 
gymrooster en een aantal belangrijke activiteiten aan het begin van het nieuwe 
cursusjaar.  

Naast het geven van deze informatie is deze laatste nieuwsbrief ook een goede 
gelegenheid om alle ouders te bedanken die ons het afgelopen jaar hebben 
geholpen bij de meest uiteenlopende activiteiten. Er is binnen een 
schoolorganisatie altijd veel te doen. Wij zijn erg blij met de hulp die we van 
zoveel ouders ontvangen. Mede daardoor kunnen wij de school zijn die wij 
willen zijn. Daarom: Bedankt voor alle hulp!!!!! 

In de eerste week na de zomervakantie ontvangt u weer de ouderhulplijst 
waarop u uw hulp voor volgend cursusjaar aanbiedt. Veel activiteiten zijn 
bekend, maar voor één vragen we nu alvast uw aandacht. Op de 
vrijdagmiddagen voor de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei-  
en Pinkstervakantie willen we activiteiten organiseren waar kinderen in 
gemengde groepen aan deelnemen. De concrete invulling moet nog vorm 
krijgen, maar we denken bijvoorbeeld aan een spelletjesmiddag of een middag 
met creatieve opdrachten.  

Het is fijn als we bij het uitwerken van het plan weten op hoeveel hulpouders 
we mogen rekenen. Dat vragen we direct na de zomervakantie.  
Huiswerk voor u de komende weken????? Kijken of u dan kunt! 

Wij wensen u met uw gezin een heel fijne vakantie. Tot maandag 2 september!  

met een vriendelijke groet, 
namens alle collega’s, 

Rob Arnold

 NIEUWSBRIEF samen�spelen�+�leren�=�groeien
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VERBOUWING�
In de zomervakantie wordt er binnen de school 
hard gewerkt aan de renovatie van de 
toiletgroepen in de kleuterhal en bij groep 3 en 
4. De verwachting is dat alle werkzaamheden in 
de laatste week van de zomervakantie zijn 
afgerond. 

De renovatie heeft gevolgen voor de jaarlijkse 
schoonmaak. De drie kleuterlokalen, het 
speellokaal en de beide hallen kunnen niet 
schoongemaakt worden en de vloeren nog niet 
in de was worden gezet. Deze werkzaamheden 
worden in de herfstvakantie uitgevoerd.  
De 7 lokalen rond de grote hal worden wel 
schoongemaakt.

NIEUWE�SCHOOLGIDS 

De schoolgids voor het 
nieuwe schooljaar staat 
op onze website. Daar 
vindt u ook de nieuwe 
jaarkalender met 
activiteiten en 
vakanties. Net als dit 
jaar hebben wij 
gekozen voor één week 
meivakantie en één 
week na Pinksteren.

INFORMATIEAVOND�

Vrij kort na de zomervakantie worden in alle groepen informatieavonden 
georganiseerd. Wij vinden het belangrijk dat er van elk kind een ouder aanwezig 
is. Alle avonden starten om 19.30 uur. De verdeling is als volgt: 

- Donderdag      12 september     groep 1/2 
- Maandag         16 september     groep 5 en 6 
- Dinsdag          17 september      groep 3 en 4 
- Woensdag       18 september     groep 7 en 8

http://www.constantijnwoerden.nl
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LOKAALVERDELING 

Volgend cursusjaar blijven alle 
leerjaren in hetzelfde lokaal als 
waar zij nu zitten. 

GYMROOSTER�

Volgend cursusjaar krijgen onderstaande groepen les van juf Jolanda in 
Bulwijk.  

- Maandag groep 3, 4 en 5 
- Woensdag groep 3 en 4  (om de week) en groep 6, 7, 8 

De gymtijden ontvangt u via de leerkracht van uw kind(eren). 

SCHOOLKAMP�GROEP�8 

Het schoolkamp voor de 
leerlingen van groep 8 is 
van maandag 23 t/m 
woensdag 25 september. 

KLEUTERFEEST�&�
SCHOOLREIS 

Vrijdag 20 september vindt 
het jaarlijkse kleuterfeest 
plaats. Verdere informatie 
over dit feest volgt na de 
vakantie. Diezelfde dag 
gaan de kinderen van groep 
3 t/m 7 op schoolreis.

BEDANKT��

Deze nieuwsbrief is voor ons een 
belangrijk communicatiemiddel. Wij 
zijn blij met de redactie die er iedere 
keer weer een prachtige editie van 
weet te maken. Miranda, Anneke en 
Danita: heel erg bedankt voor jullie 
creativiteit en vormgeving!

http://www.constantijnwoerden.nl
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‘CONSTANTIJN�HELPT...'�

In het afgelopen schooljaar hebben we met onze school weer op allerlei 
manieren mogen delen van wat we hebben. En wat is er veel gegeven!  
Het schooljaar startte met de actie voor de rolstoelbus van Vera en Cato. 
Daarna bracht de collecte van de kerstdienst een mooi bedrag bij elkaar voor 
de Stichting 'Handje helpen' en na de kerstvakantie doneerden jullie ook nog 
eens alle overtollige kerstpakketspullen voor de Voedselbank.  
Gedurende het hele schooljaar werd in de nieuwe zendingsbusjes meer dan 
voldoende geld opgehaald voor ons adoptiekindje Ermeta in Haïti, die we via 
de Stichting 'Woord en Daad' ondersteunen. Tijdens de inloopavond werd er 
met het enveloppen trekken ook nog een mooi bedrag bij elkaar verzameld 
voor de Woerdense 'World Servants-groep'.  
Kortom: wat mooi dat we als Constantijnschool op deze manier van onze 
rijkdom mochten uitdelen. Namens de commissie 'Constantijn Helpt' willen 
we jullie dan ook hartelijk bedanken voor alle giften!

KLEUTERFEEST�

Op vrijdag 20 september vieren wij het kleuterfeest. Het 
thema is ‘De dierentuin’. Natuurlijk zullen de kinderen zich 
tijdens de spelletjes gaan gedragen als apen, giraffen en 

zeehonden, maar het zou erg leuk zijn als het plein ook in dit 

thema versierd is. Wij�zijn�daarom�op�zoek�naar�grote�

pluche�dieren,�opblaasdieren,�palmbomen,�etc.   
Heeft u iets liggen om te gebruiken? Wij zouden het graag in 

de eerste week na de vakantie ontvangen.

http://www.constantijnwoerden.nl
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NAMENS�DE�OR�

Wat is het jaar voorbij gevlogen en wat kunnen we terug kijken op een 
mooie en gezellige activiteiten. We kijken met heel veel trots terug op alle 
activiteiten zoals het Sinterklaas feest, het kleuterfeest,  de schoolreis, de 
avondvierdaagse en natuurlijk het afscheid van groep 8. Onze speciale dank 
gaat uit naar Olena en Danita voor al hun hulp maar ook voor de groep 
ouders waar we een beroep op hebben kunnen doen dit jaar, bijvoorbeeld bij 
de bibliotheek, Pasen en Projectweek.  
Ik kan alvast verklappen dat er weer heel veel leuke activiteiten gepland 
staan voor volgend schooljaar en dat wij, de dames van de Ouderraad, niet 
kunnen wachten maar nu eerst vakantie. 
Wij wensen iedereen een goede vakantie en tot volgend schooljaar! 
Groetjes, Jaimy, Debby, Thessa, Mirjam, Carlinda, Martiske, Thessa, Patricia, 
Lianne en Lieke

http://www.constantijnwoerden.nl
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GROEP�8�BEDANKT�
ALLE�JUFFEN,�
MEESTERS,�

CONCIËRGE,�OUDERS�
EN�HULPOUDERS�
VOOR�EEN�
FANTASTISCHE�
SCHOOLTIJD!

Namens de MR wensen we u en  

jou een ontspannen, leuke, inspirerende,  

gezellige, leuke, fantastische, mooie,  

kleurrijke en zonnige zomervakantie toe!

Tot volgend schooljaar! 

 
MR Constantijnschool

aan de ouders, kinderen 

en leerkrachten van de 

Constantijnschool

De laatste MR vergadering: 

- namen we afscheid van Janet en Jacoline,     
bedankten hen voor meer dan 6 

  jaar inzet. 
- praatten we over de schoolontwikkeling:  

Gynzy, met sprongen vooruit en 
  teach. 
- brainstormden we samen met het 

ouderplatform over waardengedreven 
  onderwijs en over hoe we dat op de 
Constantijnschool (kunnen) invullen.

http://www.constantijnwoerden.nl
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NAMENS�DE�REDACTIE�

We hebben het afgelopen jaar met heel 
veel plezier het ConstantNieuws voor jullie 
gemaakt. 

Dankjewel voor alle input, tips en 
complimenten, we vinden het fijn om van 
jullie te horen. 

Voor nu hebben we 6 weken geen 
nieuwsbrief op de planning, dus zullen 
jullie het moeten doen met de LINDA, de 
Woerdense Courant of een ander(e) 
tijdschrift/glossy. 

http://www.constantijnwoerden.nl
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HET�TEAM�VAN�DE�CONSTANTIJNSCHOOL�

WENST�JULLIE�EEN�ON(DER)WIJS�GEZELLIGE,�

ONTSPANNEN�EN�FIJNE�ZOMERVAKANTIE!

We�zien�ju
llie�graag�w

eer�op�maa
ndag�2�sept

ember!
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