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  Vakantie 

Deze nieuwsbrief is de laatste van dit cursusjaar. In deze uitgave van 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.  

Bedankt voor alle hulp!!!!! 

Wij wensen u met uw gezin een heel fijne vakantie.  
Tot maandag 27 augustus! 

met een vriendelijke groet, 
namens alle collega’s, 

Rob Arnold 

NIEUWSBRIEF 
samen spelen + leren = groeien
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Lokaalverdeling 

Volgend jaar hebben we weer drie kleutergroepen. Juf 
Jacoline (1/2a) en juf Caroline (1/2b) blijven in hun huidige 
lokaal. Het derde lokaal in de kleuterhal wordt het lokaal van 
juf Margriet en juf Nancy (1/2c). 
De groepen 3 t/m 8 zitten in hetzelfde lokaal als dit jaar.  

Informatieavond 

De jaarlijkse informatieavonden worden dit jaar in de derde 
week na de zomervakantie georganiseerd. Alle avonden 
starten om 19.30 uur. De verdeling is als volgt: 

- 10 september groep 1/2 
- 11 september groep 3 en 4 
- 12 september  groep 5 en 6 
- 13 september groep 7 en 8 

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 

Kleuterfeest en Schoolreis 

Vrijdag 28 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. 

Schoolkamp 

Het schoolkamp voor de leerlingen van groep 8 vindt plaats 
van woensdag 19 t/m vrijdag 21 september.  

http://www.constantijnwoerden.nl
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Personeelsnieuws 

Zondag 8 juli is juf Corine bevallen van een zoon. 
Zijn naam is Daan. Wij feliciteren Corine, Mark, 
Evy en Sofie van harte met hun zoon en broertje! 

Na de zomervakantie geniet juf Corine nog van 
haar bevallingsverlof. Zij wordt vervangen door juf 
Tineke Hanemaaijer. Juf Tineke is een oude 
bekende voor ons: zij heeft in de afgelopen jaren 
al heel veel op  
de Constantijnschool gewerkt.                                        

Nieuwe schoolgids 

De schoolgids voor het nieuwe schooljaar staat op 
onze website. Daar vindt u ook de nieuwe 
jaarkalender met activiteiten en vakanties. De 
meeste vakanties liggen vast. Wel hadden wij de 
mogelijkheid om nog een aantal vrije dagen te 
plannen. Dat kon op twee manieren: 

1. Vanaf 23 april na Tweede Paasdag om zo de 
meivakantie te verlengen 

2. Vanaf 11 juni na het Pinksterweekend 
Wij hebben bewust voor het laatste gekozen, 
omdat anders de periode van de mei- tot aan de 
zomervakantie voor de leerlingen heel lang (11 
weken) wordt.  

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 en Danita: heel erg bedankt voor jullie 
creativiteit en vormgeving!

http://www.constantijnwoerden.nl
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Nieuws van 'Constantijn Helpt' 

Samen met jullie kijken we terug op een mooi schooljaar, waarin we op allerlei 
manieren ons steentje mochten bijdragen aan verschillende projecten. 
Bedankt voor alle gulle giften dit jaar voor o.a. ons adoptiekindje Ermeta uit 
Haïti (via Woord en Daad), de actie voor St. Maarten, 'Operatie Schoenendoos' 
en natuurlijk 'de 24 uur van Woerden'.  
We vinden het mooi dat we als Christelijke basisschool van onze welvaart 
mogen delen en zo deze goede doelen hebben kunnen steunen. 

Als commissie willen we alle kinderen en ouders dan ook hartelijk bedanken! 

Na de zomervakantie staan de kerkjes weer bij de klassen klaar. Daarin sparen 
we ook dan weer het geld voor Ermeta bij elkaar. Houd u hier ook volgend 
schooljaar weer rekening mee op de maandagen?! 
Alvast bedankt! 

De commissie 'Constantijn helpt',  
Anja Boot, Marjolein van Koningsbrugge, Chantal van Brenk en Désirée van 
Gent
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Afscheidsavond groep 8 

He hallo, he hallo, he hallo… 

Vrijdag 6 juli werd er afscheid genomen van groep 8. Als 
echte celebrities kwamen de kinderen aan over de rode 
loper en kregen een glaasje (kinder)champagne.  
Terwijl de ouders in de zon genoten van een kopje koffie 
of thee werden de kinderen getransformeerd tot hun 
alter ego. Wat was het een prachtige musical en wat 
werd er mooi gezongen! De ouders genoten zichtbaar 
van de kinderen en soms werd er al stiekem een 
traantje weggepinkt. Na een daverend applaus was het 
tijd voor champagne. Proost op een geweldige afsluiting 
en een mooie toekomst. Er volgden mooie en 
persoonlijke woorden van juf Marijke en meester Cees, 
een lied van de leraren, een gedicht van de ouders, een 
fotolijstje van de OR en als klap op de vuurpijl nog een 
jaarboek voor iedereen! Inmiddels was iedereen dorstig, 
tijd voor de borrel! Het was een zwoele avond waarop 
iedereen kon nagenieten van de musical onder het genot 
van meerdere hapjes en drankjes. Ook aan dit feest 
kwam een einde en moest ‘de tent op z’n kop!’.  
Klik hier om de musical te bekijken en (na) te genieten!

Social Schools schoonmaak 

Nu het schooljaar bijna voorbij is en de grote 
schoonmaak is geweest, ruimen we Social Schools ook 
op.  
Op maandag 23 juli gaat Social Schools over op het 
nieuwe schooljaar en worden alle berichten van het 
afgelopen jaar, inlcusief de foto’s verwijderd. Deze zijn 
dan niet meer terug te vinden, dus kijk nog even terug 
in de app of er nog iets bij staat dat u wilt downloaden 
of bewaren.  

http://www.constantijnwoerden.nl
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