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Goed gedaan 

De komende weken werken 
we met Goed Gedaan! aan het 
thema 'Allemaal anders'. 
Om rekening te houden met 
een ander, moet een kind 
begrijpen wat er in die ander 
omgaat. (Wat denkt, voelt en 
wil hij?) Hoe u uw kind daarbij 
kunt helpen? Lees de 
ouderbrief bij dit thema op 
onze website.

NIEUWSBRIEF 
samen spelen + leren = groeien

10-Minutengesprekken 

Volgende week woensdag 7 
februari gaan de rapporten 
mee - en in de week erop, van 
12-16 februari, zijn de 
gesprekken met de ouders. 
Vanaf groep 6 worden de 
gesprekken gehouden met de 
kinderen  en de ouders. Dan 
bespreken we samen met u de 
ontwikkeling van uw kind en 
de aanpak in de groep. 
Natuurlijk horen we ook heel 
graag van u hoe uw kind het 
schoolgaan beleeft.  

U kunt hiervoor weer 
intekenen via uw Social 
Schools account, vanaf 7 
februari. Daarover krijgt u via 
Social Schools  bericht.

Nieuws van de directie 

De halfjaarlijkse CITO-ronde is weer achter rug. De 
afgelopen weken hebben we de kinderen CITO-
toetsen laten maken om hun ontwikkeling te kunnen 
volgen. De CITO-toetsen zijn voor ons als school ook 
belangrijk om ons af te kunnen zetten tegen de 
gemiddelde scores van alle scholen in Nederland. Op 
die manier krijgen we een objectief beeld van onze 
school, op grond waarvan we kunnen bekijken of er 
dingen (nog) beter kunnen. De uitslagen zijn straks 
terug te vinden in het rapport van de kinderen en 
worden uiteraard ook met u besproken in de 10-
minutengesprekken. Voor de kinderen zit deze 
intensieve periode er dus (bijna) op, voor de 
leerkrachten begint het nu pas: toetsen nakijken, 
scoren, analyseren, bespreken met IB-er en 
collega’s, groepsplannen bijstellen en rapporten 
maken! Dat betekent flink hard werken voor iedereen 
om te zorgen dat iedereen op 7 februari zijn rapport 
trots kan laten zien thuis. 

Met vriendelijke groet,        
namens alle collega’s 

John van Bemmelen a.i. 

agopsb

http://www.constantijnwoerden.nl/onze-school/een-veilige-omgeving/
http://www.constantijnwoerden.nl/onze-school/een-veilige-omgeving/
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Brede school 
Molenvliet 

In januari is brede school Molenvliet 
weer bij elkaar geweest voor een 
overleg. Aan tafel zitten altijd de 
vertegenwoordigers van de 5 scholen in 
de wijk en de vertegenwoordiger 
van KNM Kind & Co. Ook de brede 
school-coördinator en de 
combinatiefunctionarissen nemen deel 
aan dit overleg. Daarnaast hadden wij in 
januari twee gasten aan tafel. Allereerst 
hebben we kennis gemaakt met de 
nieuwe wijkagent en gesproken over zijn 
en onze rol in de wijk. Ook was de 
schoolarts vanuit de GGD op bezoek. Met 
haar hebben we gesproken over de 
samenwerking tussen de scholen en de 
GGD. Behalve deze gasten stonden er 
ook andere punten op de agenda, zoals 
de volgende open scholenroute. Deze is 
op 21 maart 2018 en biedt aan nieuwe 
ouders de mogelijkheid om op alle 5 de 
scholen in de wijk een kijkje te nemen. 
Kent u ouders met nog kleine kinderen 
in uw omgeving, geeft u hen dan eens 
deze tip! 

Vervanging juf Simone 

Zoals u ongetwijfeld weet is juf Simone zwanger. Na de voorjaarsvakantie gaat zij genieten 
van haar zwangerschapsverlof. Dat betekent dat zij vanaf dat moment vervangen moet gaan 
worden. Die vervanging hebben wij inmiddels geregeld. Juf Simone zal worden vervangen 
door juf Josine Wijnen en juf Yvonne Hoebers. Juf Josine werkt al meer dan 10 jaar op een 
school in de stad Rotterdam. Zij is een ervaren leerkracht, tevens ICT-coördinator, en wij zijn 
heel blij dat ze bij ons op school komt werken. Juf Yvonne kent u waarschijnlijk wel: zij valt al 
(zeer) regelmatig in bij ons op school en ook met haar komst voor dit verlof zijn we heel blij. 
Jof Josine komt werken op maandag, dinsdag en woensdag en juf Yvonne neemt de 
donderdag en vrijdag voor haar rekening. Juf Josine en juf Yvonne zullen in de 
weken voor de voorjaarsvakantie nog zeker een keer in de groep komen 
om zich aan de kinderen voor te stellen. Uiteraard zullen zij samen met 
juf Simone zorgen voor een goede overdracht voordat zij aan de 
vervanging beginnen.

Ouder enquête 

Zoals u weet vinden wij het belangrijk te 
weten hoe u over bepaalde zaken denkt. 
Dat horen we in persoonlijke gesprekken, 
maar wij doen daar jaarlijks ook 
onderzoek naar onder álle ouders.  
Dit jaar kunt u die digitaal invullen via 
onderstaande link en ook dit jaar zijn er 
enkele vragen bij over recente 
ontwikkelingen.    
De uitslag van deze enquête kan voor ons 
aanleiding zijn een bepaald onderwerp 
met het team te bespreken. Mocht dit het 
geval zijn dan wordt u hiervan uiteraard 
op de hoogte gebracht.   
De ingevulde antwoorden komen bij ons 
anoniem binnen. Als u prijs stelt op een 
persoonlijk gesprek n.a.v. de ingevulde 
lijst dan verzoeken wij u dat aan het eind 
van de enquête te vermelden. In dat geval 
wordt er contact met u opgenomen.   

U kunt de vragenlijst t/m vrijdag 9 
februari invullen.   
N.B. Vergeet u niet om aan het eind op 
'verzenden' te klikken! Anders is al uw 
moeite voor niets geweest.   
Bedankt voor uw medewerking!   

LINK NAAR DE ENQUÊTE:  https://goo.gl/
forms/JXvsn40iMVLZ2r7m1  

https://goo.gl/forms/JXvsn40iMVLZ2r7m1
https://goo.gl/forms/JXvsn40iMVLZ2r7m1
https://goo.gl/forms/JXvsn40iMVLZ2r7m1
http://www.constantijnwoerden.nl
https://goo.gl/forms/JXvsn40iMVLZ2r7m1
https://goo.gl/forms/JXvsn40iMVLZ2r7m1
https://goo.gl/forms/JXvsn40iMVLZ2r7m1
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Warmetruiendag 

Op het moment dat deze nieuwsbrief uitkomt is het warmetruiendag: een actiedag waarop aandacht 
wordt besteed aan het milieu en klimaatsverandering. Het idee: als iedereen een extra warme trui 
aandoet, kan de verwarming een graadje lager en besparen we met elkaar heel veel energie op één 
dag! Bovendien staan we op die manier even stil bij het klimaat en hoe we er met elkaar zorg voor 
kunnen dragen dat de klimaatverandering wordt afgeremd. Deze dag gaat het er vooral om wat je 
zelf als persoon kunt bijdragen hieraan! Dus trek aan die warme trui en doe de verwarming een 
graadje lager. 

Wat leveren onze zonnepanelen op? 

Op het dak van de school liggen 115 zonnepanelen!         
De opbrengst kunnen we aflezen op de website van        
ons SolarEdge systeem en deze delen we graag met        
jullie! 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Aanmelden van nieuwe leerlingen 

Het voorjaar laat nog even op zich wachten, 
maar achter de schermen gaan we binnenkort 
eens denken over de formatie voor het nieuwe 
cursusjaar.
Het is voor ons belangrijk om te weten hoeveel 
kinderen er in het cursusjaar 2018-2019 nieuw
op school komen. Mocht u een jonger kind  nog 
niet hebben aangemeld dan wordt u gevraagd 
dit binnenkort te doen. Graag zien wij de 
aanmelding van uw kind voor hij/zij 2 jaar is. 
Het aanmeldingsformulier kunt u ophalen bij 
meester John, Juf Marina of Danita.

Jaarverslag Ouderraad 

Op onze website kunt u het jaarverslag van de 
Ouderraad (OR) van de Constantijnschool
over het jaar 2017 vinden. Dit verslag bevat de 
festiviteiten en de activiteiten van het 
kalenderjaar2017. 
Ook kunt het financieel jaarverslag van de 
Ouderraad daar vinden. Aangezien de OR uw 
jaarlijkse ouderbijdrage beheert, zijn wij aan u 
verplicht verantwoording af te leggen over de 
besteding van deze gelden. Mocht u hierover 
vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de 
voorzitter of penningmeester van de OR.

Met vriendelijke groet,
Erica Klerk Voorzitter OR

Sam’s Kledingactie 

KLEDINGACTIE WOENSDAG 21 
MAART EN DONDERDAG 22 MAART 

De bollen schieten uit de grond, de vogels 
fluiten weer volop. Tijd voor de grote 
schoonmaak!  
Op 21 en 22 maart is er weer een Sam's 
kledingactie. Alle gebruikte kleding, 
schoeisel en overig textiel (ook kapotte 
kleding maar wel schoon) mag ingeleverd 
worden in gesloten zakken in het 
schuurtje bij de school. 
De schuur op het grote plein gaat om 
8.15 uur open op woensdag en daar mag 
u de zakken inzetten. Ook dit keer gaan 
we voor een volle schuur. Heel veel 
succes met het opruimen van uw kasten. 

Kijk voor meer informatie over Sam's 
kledingactievop https://
www.samskledingactie.nl

https://www.samskledingactie.nl/
https://www.samskledingactie.nl/
http://www.constantijnwoerden.nl
https://www.samskledingactie.nl/
https://www.samskledingactie.nl/
http://www.constantijnwoerden.nl/informatie/ouderraad/
http://www.constantijnwoerden.nl/informatie/ouderraad/
http://www.constantijnwoerden.nl/informatie/ouderraad/
http://www.constantijnwoerden.nl/informatie/ouderraad/
http://www.constantijnwoerden.nl/informatie/ouderraad/
http://www.constantijnwoerden.nl/informatie/ouderraad/
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Het gezelligste kwartiertje 

Er was eens......een van de gezelligste 
weken van het jaar, de Nationale 
Voorleesweek!! 

In de grote hal is het podium omgetoverd 
tot een knus voorleestheater vol zachte 
kussens, lekkere stoelen en zelfs  
3 loungebanken. Daar werd deze week elke 
groep getrakteerd op een lekker wegdroom 
kwartiertje met een leuk, mooi, spannend 
of ontroerend verhaal. We hadden 
gastoptredens van Opa's, Oma's, mama's 
en papa's! En iedereen genoot! Van groep 
1 t/m groep 8! 
We willen via deze weg nogmaals alle 
vrijwillige voorleestalenten bedanken voor 
hun mooie voorleesstem in deze week.

http://www.constantijnwoerden.nl
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>>in de lerarenkamer, om gezamelijk alle 
boeken te kaften. Een vriendelijk;” mag ik 
jouw schaar even?” of “ heb jij nog wat 
plakplastic over?” overstijgt het vrolijke 
geroezemoes van boekpraatjes, koffieklets en 
theegeleut. Er wordt heel hard gewerkt, maar 
de biebouder laat het er moeiteloos uitzien. En 
dan, wanneer alle aanwinsten glimmend in de 
karren staan, verdwijnen de biebouders weer 
naar huis. Een vriendelijk knikje tot besluit, 
meer hebben ze niet nodig. Zij weten dat ze 
snel weer mogen bliepen, sorteren en kaften, 
met elkaar en voor de kinderen.  

Biebouders 

Biebouders, u kent ze misschien wel, een 
zeldzaam type ouder dat zich geruisloos door 
de school navigeert. Met één doel, de kinderen 
van de Constantijnschool enorm veel 
leesplezier bezorgen. Als de kinderen plezier 
hebben, hebben zij plezier. Biebouders gaan 
pas naar huis als elk kind dat tussen 8.30 en 
9.00 uur in hun bieb naar een boek hebben 
zien speuren, tevreden naar de klas is gegaan, 
voorzien van een nieuwe ‘pil’. Hun blik 
ontspant als ze de gebloemde doeken weer 
over de karren hangen. Daaronder staan alle 
boeken nauwkeurig op alfabetische volgorde, 
klaar voor een nieuw bezoek en een nieuwe 
dag. Maar er is meer, biebouders kunnen 
bliepen, sorteren, inleveren, uitlenen en…. dat 
is het unieke; kaften! 

Een paar keer per jaar wordt in de besloten en 
o zo gewilde appgroep een oproepje gedaan. 
“Er zijn weer nieuwe boeken; wie komt er 
kaften?” Met rode wangen leest de biebouder 
dit bericht. Een lichte rilling van geluk kruipt 
langs de ruggengraat omhoog. Het mag weer; 
“it giet oan!” Stilletjes worden de kaftploegen 
geformeerd en uit het niets verschijnen zij>>

http://www.constantijnwoerden.nl
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Nieuws vanuit de Engelse bieb 

Een jaar geleden kregen we subsidie om onze school te 
voorzien van een mooie collectie Engelse boeken. Maar 
wat moeten we ons hier bij voorstellen hoor ik u 
denken? Welke boeken zijn dit dan en wie leest dit, of 
wanneer en waarom? En dat is nu het leuke, elk kind dat 
geïnteresseerd is in Engels, kan een Engels boekje lenen 
in onze bibliotheek. Er zijn namelijk boekjes voor elk 
niveau en er is keuze uit meer dan 200 boeken! 
Daarnaast gaat het lezen en leren erg snel, de plaatjes 
kunnen goed helpen en in elke klas wordt er aandacht 
besteed aan Engelse les. Zo sluiten we mooi op elkaar 
aan. En we hebben geweldige hulp hierbij, wederom van 
biebouders die zelfs in Engeland gewoond hebben, niet 
speciaal voor onze Engelse biebboeken hoor, maar zo 
blijven we wel up to date!  

Let’s read and speak in English 

Dit jaar is Engels een van de vakken waaraan extra 
aandacht wordt besteed. Als team krijgen we nascholing 
om de lessen Engels zo goed mogelijk aan te kunnen 
bieden. Wij zitten dan in de schoolbankjes en krijgen echt 
les. Heel leuk en ook heel zinvol om zo weer even op te 
frissen en bij te spijkeren!!  

In de groepen wordt ook steeds vaker gewoon even 
tussendoor Engels gesproken. 
En wat ook steeds vaker kan: lekker lezen in een  Engels 
boek! Voor onze  de bieb zijn namelijk veel extra 
Engelstalige boeken aangeschaft. De biebouders zijn weer 
onwijs druk geweest met het invoeren en het kaften van 
de boeken, veel dank daarvoor allemaal!! 
Dat betekent dat de kinderen intussen op een ontspannen 
manier kunnen genieten van verhalen en hun Engelse taal 
en woordenschat kunnen uitbreiden. Een mooie combi!! 

Letta Willemsen

http://www.constantijnwoerden.nl
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Paniek! Help! Rescue!  
We gaan u niet weer opwarmen met 

aantrekkelijke teksten over frisse lucht, iets 
betekenen voor school, participeren, het is 

maar een uurtje en nog meer van die teksten 
die we al vaker op u af hebben gevuurd. We 

doen het kort maar krachtig: 

We zoeken voor de maandag en 
donderdag nog pleinwacht!  

Zo dat is eruit. En u hoeft niet alle maandagen 
of donderdagen. Als we meerdere ouders 

hebben dan is 1 keer in de zoveel tijd genoeg. 
We sluiten ook niet af met slijmende teksten 

als helpende hand, redder in nood, dank 
namens de kinderen en leerkrachten, u bent 
geweldig of met een dikke kus. Nee, we zien 
graag uw reactie tegemoet bij de leerkracht 

van uw kind of bij Danita.  
U krijgt dan een vergoeding van euro 6,75 

(hupsakee) per keer op uw rekening gestort. 
Leuker kunnen we het niet maken wel 

luchtiger. 

!!  Gezocht  !!

http://www.constantijnwoerden.nl
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Recycle blikjes 

Gooi lege blikjes niet weg! 

Je kunt ze makkelijk 
omtoveren tot 
bloemenvaasjes door ze te 
verven. Zet er een aantal bij 
elkaar voor een leuk 
resultaat.  

 

Dankbare vogels 

Met een lege fles, wat 
pollepels en vogelvoer maak 
je in no-time een vogelvoer 
huisje.  

Opgeruimd staat 
netjes

Eco - logisch - leuk -Eco - logisch - leuk

Eco - logisch - leuk - Eco - logisch - leuk

http://www.constantijnwoerden.nl
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Open dagen PABO 

Marnix Academie: 

Zie jij jezelf als juf of meester voor de klas staan? En denk jij erover na om met de pabo 
te beginnen? Kom dan naar de Open Dag van de Marnix Academie op woensdag 31 
januari tussen 17.00 en 20.00 uur. De Open Dag is gericht op de pabo, Academische 
pabo en pabo in deeltijd.  

Hieronder een overzicht met de data van open dagen op de Marnix academie in de 
komende periode: 

Woensdag 31 januari 2018, 17.00 - 20.00 uur (Voltijd) 

Dinsdag 6 februari 2018, 19.00 - 21.30 uur (Deeltijd) 

Zaterdag 24 maart 2018, 10.00 - 13.00 uur (Voltijd en deeltijd) 

Je kunt je aanmelden voor één van deze open dagen via: marnixacademie.nl 

Praktijkpabo van van de CHE in de regio Woerden: 

Wil je werken in het basisonderwijs en leren in de praktijk? Maak dan kennis met de 
Praktijkpabo van de CHE in de omgeving Woerden en Gouda. De Praktijkpabo is een 
variant op onze opleiding Leraar Basisonderwijs met een sterke nadruk op het leren 
vanuit de praktijk en zelfstudie.  

Hieronder een overzicht met de data van open dagen van de Praktijkpabo: 

Maandag 12 februari 2018, 19:00-20:30 uur,  

locatie: Willem Alexanderschool, Anton Mauvestraat 1, 3443 CV Woerden 

Zaterdag 3 februari, 10:00-15:00 uur,  

locatie: CHE Ede 

Je kunt je aanmelden voor één van deze open dagen via CHE.nl/
praktijkpabo. 

http://www.constantijnwoerden.nl
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hoera voor de jarigen in februari!

3 Ezra van Brenk 6

4 Jasmijn Elsenaar 7

4 Matthijs Kroes 8

7 Jens Munier 1/2A

8 Yfke Hamoen 1/2B

9 Dewi Hamoen 5

12 Lisa van Zwienen 1/2B

16 Jan van Schaik 7

19 Sophia Donker 3

19 Jelte Klerk 6

19 Sander Vintges 2/3

20 Elin Spruit 2/3

21 Mark Schelling 1/2A

21 Lucas de Vos 1/2A

22 Vajen Jansen 1/2B

23 Julia van den Dool 1/2A

23 Thijmen Klerk 8

25 Luuk van Meurs 3

26 Noa Gerrmann 8

28 Marije Spierenburg 1/2B

http://www.constantijnwoerden.nl
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