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Beste ouder, 

Als u in de school rondloopt, ontgaat het u vast niet:  
binnenkort bestaat de Constantijn 35 jaar.  

Wanneer precies?  
Woensdag 1 april (geen grap)! 

Op de vrijdagmiddag voor de voorjaarsvakantie hebben alle kinderen op canvasdoeken 
gewerkt aan de versiering van beide hallen. De groepjes waren zo samengesteld dat oudere 
en jongere kinderen samenwerkten onder begeleiding van een ouder of leerkracht. In deze 
opdracht kwam mooi tot uiting wat we op onze school belangrijk vinden: kinderen leren van 

en met elkaar én we werken nauw samen met ouders! Het resultaat mag er zijn en daar 
kunt u het hele jaar van genieten. 

De verjaardag van de school wordt uiteraard feestelijk gevierd.  
Wanneer precies? 

Woensdag 1 april (geen grap)! 

Wat we gaan doen, houden we nog even geheim. Wel lichten we een tipje van de sluier op: 
de activiteit die georganiseerd wordt en een deel van de traktatie aan de kinderen staan in 
het teken van één van de pijlers van ons nieuwe schoolplan: duurzaamheid. Een onderwerp 
waar we dit jaar al aan werken met de kinderen door het scheiden van afval, maar waar we 
de komende jaren nog meer stappen in willen zetten. Trouwens óók een onderwerp dat goed 

bij ons past. Immers: de Constantijnschool biedt al 35 jaar duurzaam kwalitatief goed 
onderwijs!  

met vriendelijke groet, 
namens alle collega’s, 

Rob Arnold 

 NIEUWSBRIEF 
samen spelen + leren = groeien

http://www.constantijnwoerden.nl
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Personeelsnieuws 

Meester Hans Linschoten gaat 1 april met pensioen. Op zijn verzoek neemt hij die 
dag in kleine kring afscheid van zijn groep en (oud-) collega’s. Omdat Hans op 
maandag vrij is, wordt vrijdag 27 maart officieel zijn laatste werkdag. Iedereen die 
het leuk vindt om persoonlijk afscheid van Hans te nemen, wordt uitgenodigd die 
dag (of de dagen ervoor) na schooltijd even binnen te lopen om hem persoonlijk de 
hand te schudden.  

Gelukkig zijn we erin geslaagd een nieuwe leerkracht te benoemen in de vacature 
die Hans achterlaat. Haar naam is Lizan Geurtsen. Haar werkdagen zijn dinsdag     
t/m vrijdag.  
Juf Joke werkt vanaf dat moment weer alleen op maandag in groep 7. Wij 
bedanken haar voor haar inzet om vanaf januari een extra dag te werken! 

Goed Gedaan 

De komende weken wordt in alle groepen les 11 behandeld. Het thema daarvan is 
‘Kiezen’. 

‘Ga ik mee spelen of blijf ik thuis?’  
De kleine keuzes van een kind maken deel uit van een belangrijk leerproces: 
bewuste keuzes leren maken. Kinderen die weinig ruimte krijgen om zelf te kiezen 
(door een autoritaire of juist beschermende opvoeding) komen in de problemen 
wanneer zij groter worden en steeds voor nieuwe keuzes komen te staan. Zij 
hebben nooit geleerd om zélf te kiezen. 

‘Doe ik hier aan mee of niet?’  
Kinderen moeten leren dat zij ook in sociale situaties vrijwel altijd verschillende 
keuzemogelijkheden hebben. Zij moeten leren vooraf over de gevolgen van die 
keuze na te denken en zich daar ook verantwoordelijk voor voelen. 

In de lessen kan het volgende aan bod komen: 
● Bewust keuzes maken 

- Wat kan ik allemaal doen? Waar kan ik uit kiezen? 
- Vooruitdenken: wat gebeurt er als ik dit kies? 
- Kies wat jou het beste lijkt. 

● Eigen verantwoordelijkheid: nadenken over wat jij wilt zodat je geen spijt 
krijgt van je keus. 

● Zelfbeheersing: jezelf even stopzetten om te bedenken wat de beste keuze 
is. 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Open scholen route 

Woensdag 25 maart staan tussen 09.00 en 12.00 uur de deuren van de 5 scholen 
in Molenvliet open voor alle ouders die een school zoeken als hun kind 4 jaar 
wordt. Op onze school vertellen wij hen graag over het onderwijs dat wij bieden en 
onze organisatie.  
Kent u iemand die zich wil oriënteren? Geef deze datum dan vooral door. Bedankt! 

Leerlingenverdeling 2020 - 2021 

Op de studiedag van 2 maart jl. 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.  

Eten op school 

Bij de overgang naar het 5 gelijke dagen model drie jaar geleden hebben wij 
afspraken gemaakt over het eten en drinken op school. Alle ouders zijn toen via 
deze nieuwsbrief over die afspraken geïnformeerd. 
  
Nu we een aantal jaar verder zijn én er ook veel nieuwe ouders op school zijn 
gekomen, is het goed om de afspraken weer onder uw aandacht te brengen. Het 
gaat om het volgende: 
● Beleg het brood met dat wat een kind lust. 
● Stem de hoeveelheid eten en drinken af op wat een kind op kan. Wat 

overblijft, neemt het kind weer mee terug naar huis. 
● Geef geen snoep mee 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Avondvierdaagse 5 km 

De Jeugd AvondVierDaagse is dit jaar van 
maandag 25 mei tot en met donderdag 28 
mei. Deze dagen lopen we met de onderbouw 
5 kilometer per avond. 
De Commissie JAVD van de Ouderraad is druk 
bezig met alle voorbereidingen voor de 
inschrijvingen. Binnenkort ontvangen jullie 
alle informatie via Social Schools. 

Wandelgroetjes, 
Debby, Thessa, Martiske

Gezocht/ gevraagd 

Over twee weken krijgen wij weer kuikentjes 
op bezoek! Om onze dierenvriendjes een fijn 
verblijf te geven zijn we op zoek naar hooi- of 
strobalen, wie kan ons hieraan helpen? 
Voor meer informatie kunt u bij Danita 
terecht.

OR nieuws  or nieuws  or nieuws

Jaarverslag 

In 2019 heeft de Ouderraad weer vele leuke 
activiteiten en festiviteiten mogen 
organiseren voor school. Mocht u benieuwd 
zijn naar wat de Ouderraad allemaal heeft 
georganiseerd voor de kinderen van de 
Constantijnschool in 2019 dan kunt u dat 
nalezen in het jaarverslag. Deze is te lezen op 
de website van de school. 
Nogmaals willen wij alle ouders bedanken 
voor hun hulp in het afgelopen jaar en 
natuurlijk zijn wij blij dat er ook dit jaar 
zoveel ouders zijn die wederom hun hulp 
hebben aangeboden.  
We maken er weer een feestelijk en gezellig 
jaar van! 

Groeten namens alle OR -leden

Sam’s kledingactie 

Op woensdag 18 en donderdag 19 maart wordt er weer 
kleding ingezameld voor het goede doel. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding gaat o.a. naar de ontwikkelingsprojecten 
van Cordaid. Ook krijgt de school een bijdrage per 
ingeleverde zak. Sam’s levert geen plastic zakken meer.  
De kleding mag in een gesloten plastic zak (bijv. vuilniszak) 
ingeleverd worden. De grote voorjaarsschoonmaak door je 
huis kan dus beginnen!

http://www.constantijnwoerden.nl
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Uitnodiging Paasviering  
WOENSDAG 8 APRIL 2020 

Graag willen wij alle kinderen en hun ouders/verzorgers, broers, zussen, opa's en 
oma's uitnodigen om naar de Paasviering van de Constantijnschool te komen in de 
Maranathakerk. 
De deuren gaan om 18.30 uur open en om 19.00 uur start de viering. 
Deze avond zal er een collecte gehouden worden voor de "24 uur van Woerden” 
die plaats vindt op 15 en 16 mei 2020. Er wordt dit jaar geld ingezameld voor het 
inloophuis "Leven met Kanker" in Woerden en voor KWF-onderzoek in het Prinses 
Maxima  Centrum voor de behandeling van leukemie bij kinderen. Kijk voor meer 
informatie op www.de24uurvanwoerden.nl

 HOPELIJK TOT DAN!

http://www.de24uurvanwoerden.nl/
http://www.de24uurvanwoerden.nl/
http://www.constantijnwoerden.nl
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Vacature GMR Lid 

Wij zijn  

op zoek naar een GMR lid voor oudergeleding vanaf sept 2020 

Ben jij betrokken en kritisch? 
Denk jij graag mee over de ontwikkeling (van het onderwijs) van de SPCO? 

Zet jij je competenties graag in op beleidsmatig niveau? 
Wil je graag iets doen in het kader van ouderparticipatie maar heb je vooral in 

de avonduren tijd? 
Dan zoeken wij jou! 

Wat doet de GMR? 
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze leden denken mee over beleid op 

de school van hun kind(eren). Daarnaast heeft onze stichting een 8-koppige 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze leden (vier leerkrachten en vier 

ouders) denken mee over beleidszaken die voor álle scholen van de SPCO gelden. Voor 
deze GMR zoeken we 1 lid, vanuit de ouders. 

Ervaring met medezeggenschap is een voordeel, maar geen voorwaarde. 

Specifiek voor deze functie geldt dat we op zoek zijn naar een ouder van een school 
buiten de kern Woerden. 

Lijkt dit je wat? Wil je meer informatie? Mail dan: gmr@spco.nl. Ook als je graag eerst 
telefonisch wat meer informatie wilt hebben kun je dit in een mail aangeven. Uiteraard 
ben je welkom een vergadering bij te wonen om te ervaren of de GMR iets voor je is. 

We horen graag van je voor 12 april!  

Suzanne Niewold, voorzitter GMR 

mailto:gmr@spco.nl
mailto:gmr@spco.nl
http://www.constantijnwoerden.nl
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Buurtgezinnen 

Stress, ziekte, relatieproblemen, geldzorgen etc., het kan  iedereen 
overkomen. Soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. 
Hoe fijn is het dan te weten dat je er niet alleen voor staat in de opvoeding 
van de kinderen. 

Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen (vraaggezinnen) een warm en 
stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). 
Zo krijgen kinderen op laagdrempelige, gelijkwaardige en alledaagse wijze wat 
extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. 
Wilt u steungezin zijn of kunt u juist steun gebruiken? Kijk eens op 
www.buurtgezinnen.nl. 
Samen maken we het verschil! 

Aanmelden kan via: www.buurtgezinnen.nl/woerden.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator in 
gemeente Woerden: 
iris@buurtgezinnen.nl (06-48154190) of kijk op de Facebookpagina: 
Buurtgezinnen.nl in Woerden. 

Hartelijke groet, 
Iris Meijerink 

Buurtgezinnen is jarig! Klik op het woord taart en win er een! 

 

http://www.buurtgezinnen.nl/
http://www.buurtgezinnen.nl/woerden
mailto:iris@buurtgezinnen.nl
https://www.facebook.com/Buurtgezinnen.nl.in.Woerden/
https://www.buurtgezinnen.nl/wie-jarig-is-trakteert/
http://www.constantijnwoerden.nl
http://www.buurtgezinnen.nl/
http://www.buurtgezinnen.nl/woerden
mailto:iris@buurtgezinnen.nl
https://www.facebook.com/Buurtgezinnen.nl.in.Woerden/
https://www.buurtgezinnen.nl/wie-jarig-is-trakteert/
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Hieperdepiep hoera

voor de jarigenin maart

http://www.constantijnwoerden.nl

