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 NIEUWSBRIEF 
 samen spelen + leren = groeien

Samen betrokken

Beste ouder, 

Als u dit leest, zijn we 4 weken onderweg in dit nieuwe cursusjaar en nu al 
kunnen we  terugblikken op een aantal geslaagde activiteiten: het 
kleuterfeest, de schoolreis en het schoolkamp van groep 8. Activiteiten die 
met hulp van heel veel ouders hebben plaatsgevonden en waar de kinderen 
erg van hebben genoten. 
Ook de informatieavonden in alle groepen waren een succes. Het is fijn dat 
zoveel ouders die avonden hebben bezocht. 

Wij zijn niet alleen blij met de grote betrokkenheid van u bij alles wat er op in 
en rond de school gebeurt, we zijn er ook trots op. Wij willen graag een 
school zijn waar ouders en leerkrachten nauw samenwerken in de begeleiding 
van hun kind(eren).  

Dat genoemd hebbend is het volgende eigenlijk overbodig. Toch doe ik het, 
omdat het de kern is waar we als school voor staan: een plek waar ieder kind 
graag heen komt, omdat het zich daar veilig voelt. Alleen vanuit die veiligheid 
ontwikkelt het kind zich naar zijn/haar mogelijkheden.  

U speelt in die ontwikkeling o.a. een rol door regelmatig bij uw kind na te 
vragen hoe het op school gaat en bij ons te melden als uw kind signalen van 
pesten afgeeft m.b.t. zichzelf of een ander kind. En daar doen we een beroep 
op. Zo zorgen we met elkaar voor elkaar! 

met vriendelijke groet, 
namens alle collega’s, 

Rob Arnold
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Personeelsnieuws

Juf Simone en haar man zijn in blijde 
verwachting van hun tweede kindje. 
Wij feliciteren hen van harte. Juf 
Simone werkt tot de kerstvakantie, 
daarna gaat haar verlof in. Over haar 
vervanging ontvangt u later meer 
informatie. 

Mediawijsheid

Voor het tweede achtereenvolgende jaar 
bieden we alle leerlingen het programma 
van ‘Het Nationaal Media Paspoort’ aan. 
Het programma is ontwikkeld door de 
Nationale Academie voor Media en 
Maatschappij. De lessen hebben alles te 
maken met media: van televisie tot 
tablet.  

In de maanden oktober t/m mei 
(behalve in december) is de tweede 
dinsdag van de maand op onze school de 
dag van de mediawijsheid. Te beginnen 
dus op 8 oktober. Het thema van die les 
is ‘Weet wat je ziet.’ Het gaat dan o.a. 
over wat waar en niet waar is in de 
media.

Goed Gedaan

In de weken voor de herfstvakantie 
wordt les 3 behandeld uit onze 
methode voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Het thema in alle 
groepen is ‘Grapje-Plagen-Pesten.’ 
Op onze website kunt u de inhoud 
lezen van de les in de groep waarin uw 
kind zit. 

Studiedag

Dit cursusjaar worden er voor alle 
leerkrachten meerdere studiedagen 
georganiseerd. De eerste is woensdag 
9 oktober. Alle kinderen zijn die dag 
vrij.  
Op de website vindt u bij de 
jaarplanning de andere data.
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Afval scheiden

Als vervolg op het project ‘Plastic Soep’ leren we de 
kinderen in alle groepen om het afval te scheiden. Elk 
lokaal beschikt over drie bakken: één voor papier, voor 
plastic en voor restafval.  
Ook helpen de kinderen mee in het schoonhouden 
van het plein en de directe school- omgeving. 
Kinderen uit een onder- en een bovenbouwgroep 
werken hierin samen. 

          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. 

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. 
Ouderplatform 
Net als vorig jaar worden er 4 avonden georganiseerd waarop de directie van 
school in gesprek gaat met ouders over onderwerpen die in of rond de school 
spelen. Die onderwerpen kunnen door zowel ouders als directie worden 
ingebracht.  

Naast de groep ouders die toen al meedeed, hebben zich inmiddels enkele 
nieuwe ouders aangemeld. Daar zijn wij heel blij mee.  Maar omdat er geen 
maximum is, doen we via deze nieuwsbrief nog een oproep. Heeft u 
belangstelling? Meld u aan bij meester Rob.  
De eerste bijeenkomst staat gepland voor maandag 28 oktober.
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Constantijn helpt…

Ook dit schooljaar staat weer elke maandag het 
spaarpotje voor Ermeta bij de klassen klaar.  
Via de Stichting 'Woord en Daad' sponsoren wij als 
Constantijnschool elke maand een bedrag van €30,- 
voor ons sponsorkindje Ermeta Daniël uit Haïti. 
Met dit geld krijgt Ermeta gezonde voeding, kleding 
en christelijk en goed onderwijs. 
Vorig schooljaar hebben we samen als school maar 
liefst €479,91 opgehaald. Dat is dus ruim voldoende 
voor een heel jaar sponsorgeld! 
Naast het sponsorgeld sturen we Ermeta ook leuke 
post toe. Elke maand wordt dit verzorgd door een 
andere klas. Zo laten we ook op die manier zien, dat 
we aan haar denken.  
Helpen jullie ook dit jaar weer mee om Ermeta een 
goede toekomst te geven?! Alvast bedankt!! 

Martiske, Moniek en Désirée van de commissie 
'Constantijn helpt'
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Constant actief, Constant gezellig
Schoolreisje 

Dierenpark 
Amersfoort

Kleuterfeest
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Kamp groep 8 

in Driebergen
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Hiep hoera voor de jarigen in oktober!
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