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  NIEUWSBRIEF 
 samen spelen + leren = groeien

Samen(thuis)werken 

Beste ouder, 

Allereerst: een gelukkig en vooral gezond 2021 gewenst voor u en uw gezin! En daarbij 
de wens dat we elkaar spoedig weer ‘live’ kunnen ontmoeten. 

Na de voor ons toch wel overrompelende mededeling op 14 december dat de scholen 
een dag later moesten sluiten, zijn we er razendsnel in geslaagd om te schakelen naar 
het bieden van onderwijs-op-afstand. De twee dagen voor de kerstvakantie nog vooral 
met herhalingsstof, maar vanaf deze week wordt er weer volop instructie gegeven van 
nieuwe leerstof. De thuiswerk pakketten met opdrachten, instructiefilmpjes en Meet-
momenten met (een deel van) de groep worden samengesteld en georganiseerd alsof 
we niet anders gewend zijn. De kinderen die naar school komen, worden door collega’s 
begeleid alsof zij ze dagelijks in de groep hebben. Ik ben trots op dit team! 

Wij realiseren ons dat ouders er een taak bij krijgen nu hun kind(eren) thuis werkt/
werken. En dat terwijl het eigen werk óók gedaan moet worden. Dat valt vast niet altijd 
mee! 

Toch vragen we u met nadruk om toezicht te houden op wat uw kind doet en ook hoe het 
werkt. Zeker in de bovenbouw zijn de verleidingen op de computer en/of mobiele telefoon 
groot. Met voldoende toezicht zorgen we er met elkaar voor dat het onderwijskundig 
proces op een goede manier verder gaat. En daar gaat het om! 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, weten we dat de kinderen óók volgende week nog 
thuis werken. Dinsdag 12 januari wordt een nieuwe persconferentie verwacht waarin 
bekend gemaakt wordt wat er eventueel vanaf 18 januari mogelijk is. In de tweede helft 
van volgende week informeren wij u verder. Tot die tijd: pas op uzelf en op uw kind(eren)! 

met vriendelijke groet, 
namens alle collega’s, 

Rob Arnold 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Personeelnieuws 

In de kerstvakantie is het zwangerschapsverlof van juf Malou ingegaan. De baby wordt 
medio februari verwacht. Wij wensen haar een goede voorbereidingstijd!  

Wij zijn blij dat het gelukt is om vervanging voor juf Malou te vinden. Deze week is 
meester Ale de Boer in groep 7 gestart. Hij werkt op dinsdag en vrijdag naast juf Frenny. 
Een bijzondere start met een groep die thuis werkt. Wij wensen hem een fijne tijd bij ons 
op school! 

Schoolplein 

Misschien heeft u het zich de afgelopen maanden afgevraagd: ‘Waarom liggen die 
stapels stenen en die hekken toch op de parkeerplaats?’ Welnu, die zijn bestemd voor 
het schoolplein. Door het virus en het overleg met de directe buurtbewoners heeft het 
wat langer geduurd dan gedacht, maar vanaf deze week wordt een begin gemaakt met 
enkele aanpassingen op ons plein. We verwachten dat die aanpassingen leiden tot een 
kwaliteitsimpuls van het spelen. Wat gaat er gebeuren? 

● Tussen de beide schuurtjes wordt een veld aangelegd waarop de kinderen 
heerlijk kunnen voetballen en hockeyen. Omdat er aan alle kanten een hekje om 
komt, blijft dat balspel beperkt tot die ruimte. Kinderen die een ander spel spelen, 
krijgen zo voldoende ruimte naast het veld of kunnen van de ene kant van het 
plein naar de andere kant lopen zonder zich in een spannend partijtje te 
begeven. 

● De klimkever wordt vervangen door een toren waarop kinderen eindeloos 
kunnen klimmen en klauteren. Deze werkzaamheden worden in de 
voorjaarsvakantie uitgevoerd. 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Aanmelden  

 
Binnenkort starten de gesprekken over het formatieplan voor het komend cursusjaar. Het 
is voor ons belangrijk om te weten hoeveel kinderen er in het cursusjaar 2021-2022 
nieuw op school komen. Mocht u een jonger kind nog niet hebben aangemeld dan wordt 
u gevraagd dit binnenkort te doen. Het aanmeldingsformulier kunt u aanvragen door een 
mail te sturen naar rob.arnold@spco.nl. 

Jaarlijkse vragenlijst 

 
Wij stellen uw mening over ons onderwijs en onze organisatie zeer op prijs. Die mening 
horen we individueel via persoonlijke gesprekken, maar het is ook goed om daar op een 
vast moment in een jaar navraag naar te doen onder alle ouders. Daarvoor gebruiken we 
onze jaarlijkse vragenlijst. U kunt die lijst tussen 25 en 29 januari digitaal invullen. We 
hopen veel reacties te ontvangen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Hieperdepiep hoera

voor de jarigen
januari
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