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NIEUWSBRIEF 
samen  spelen+ leren = groeien

 Nieuws vanuit de school 

De prachtige herfstvakantie met héérlijk weer ligt alweer twee weken achter ons. We zagen na de vakantie 
allemaal uitgeruste kinderen de school in wandelen.  

De week voor de vakantie hadden we 10-minutengesprekken met, vanaf groep 3, de kinderen erbij.  Wij 
vinden dit altijd een heel zinvolle en mooie gespreksronde, waarin we kort terugblikken en vooral ook samen 
vooruitkijken naar het jaar. De kinderen kunnen zelf goed aangeven wat hen helpt en wat ze willen gaan 
aanpakken. Op deze manier maken we kinderen mede eigenaar van hun eigen leerproces. We kunnen er in 
de periode tot de kerstvakantie goed verder mee! 

Verdrietig waren we toen we hoorden dat meester Rob na de vakantie voorlopig niet terug zou kunnen 
komen omdat zijn vrouw Corina ongeneeslijk ziek is. We leven vanuit de school met Corina en Rob mee!  

In deze CN stelt de interim-directeur John van Bemmelen zich aan u voor. We zijn blij dat het  zo vlot gelukt 
is om iemand te vinden. Welkom John. We hopen dat je je snel thuis zult voelen op de Constantijnschool. 

Volgende week zijn de VO-gesprekken in groep 8. Stap in de toekomst. Op donderdag 9 november is de 
eerste inloopavond van dit schooljaar, de schooldeuren zijn open van 18.30 - 19.30 uur. Leuk om u allen te 
zien als u het werk van uw kind(eren) inkijkt en bewondert!  

Verder: de onderzoeksgroepen draaien weer volop met de Pittige Torens en binnenkort komt ook 
programmeren op het programma te staan.  

De actie schoenendoos is in volle gang. Mooi om zo een steentje te kunnen bijdragen op plekken waar alles 
heel wat minder vanzelfsprekend is.  

Als team hebben we binnenkort weer een ‘Pizzasessie” van leerKRACHT. De naam heeft te maken met het 
feit dat de bijeenkomst van 4 uur  tot 8 uur is en er op deze bijeenkomsten vaak pizza wordt gegeten. Tijdens 
deze ‘Pizzasessie’ gaan we ons onder andere bezighouden met  Engels. Ook is er weer een bijeenkomst 
van ‘Teach like a champion’.  
Kortom: activiteiten genoeg voor de kinderen, het team en heel veel betrokken ouders! 

Met een vriendelijke groet,  
Team Constantijnschool. 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Goed gedaan 

De komende periode werken we met Goed 
gedaan! aan het thema ‘Blij met jezelf’. 
Zelfvertrouwen is belangrijk. Als een kind 
ervan uit durft te gaan dat hij de taken en 
problemen van alledag zèlf aankan, geeft 
hem dat rust en ruimte om verder te 
groeien. U vindt de ouderbrieven op de 
website.

Medewerking gevraagd 

Dit cursusjaar gaan de deuren eerder open en kunnen alle leerlingen al voor half 9 in het lokaal 
aan het werk. De laatste weken merken we dat in meerdere groepen ouders en/of leerlingen net na 
half negen op school komen. Voor de leerlingen die al wel in de groep zitten en voor de leerkracht 
is het vervelend als de les niet op tijd kan beginnen, omdat er nog kinderen binnenkomen. We 
vragen u hier rekening mee te houden en ervoor te zorgen dat uw kind op tijd in de groep is.  
       Bedankt!

Sam’s kledingactie 

Sam’s KLEDINGACTIE 
WOENSDAG 15 EN 
DONDERDAG 16 
NOVEMBER 

Het lijkt dan toch zover 
te zijn... de winter staat 
voor de deur. Dat 
betekent dat er in de  

kasten weer plaats 
gemaakt moet worden voor dikkere truien en 
andere warme kleding. De zomerkleding kan nu 
echt opgeruimd worden. 
Op 15 en 16 november is er weer een Sam's 
kledingactie. Ale 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

Inloopavond 

Inloopavond: Donderdag 9 november is de 
eerste inloopavond van dit cursusjaar. 
Tussen half 7 en half 8 kunt u samen met 
uw kind(eren) het werk in de klas bekijken. 
We hopen deze avond veel ouders te 
ontmoeten! U bent van harte welkom! 

Aanmelden broertjes/zusjes 

Nu het almaar donkerder wordt lijkt het 
nog zo ver weg, maar achter de schermen 
zijn we al bezig met de voorbereiding voor 
het komend jaar. In dat verband is het voor 
ons belangrijk om te weten hoeveel 
kinderen er in het jaar 2018-2019 op 
school zitten.  
Mocht u een jonger broertje of 
zusje nog niet hebben 
ingeschreven dan wordt u 
verzocht dat z.s.m. te doen. 
Een aanmeldingsformulier 
kunt u ophalen bij Danita. 

http://www.constantijnwoerden.nl/onze-school/een-veilige-omgeving/
https://www.samskledingactie.nl/
http://www.constantijnwoerden.nl/onze-school/een-veilige-omgeving/
http://www.constantijnwoerden.nl
https://www.samskledingactie.nl/
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Meester John stelt zich voor 

Mijn naam is John van Bemmelen en ik werk als interim-directeur 
voor WVS in Gouda. Met ingang van deze week kom ik ongeveer 
twee dagen per week de taken van meester Rob overnemen. Dat zal 
zijn tot meester Rob weer terugkomt. 

  

Ik kom uit Zaandam, ben getrouwd en heb drie zoons van 20,              
23 en 25 jaar oud. Ik werk sinds 1985 in het onderwijs,      
waarvan het grootste gedeelte in het basisonderwijs, maar ook          
10 jaar in het VMBO. Op welke dagen ik precies op school             
aanwezig zal zijn, ga ik nog met het team bespreken.  

  Inmiddels ben ik al op school geweest en heb dus kunnen 
 kennismaken met het team en kunnen ervaren hoe prettig 
 kinderen en leerkrachten op de Constantijnschool met elkaar 
 omgaan. Ook heb ik al enkele van de vele ouders, die hier 
 rondlopen om te helpen, gesproken. De school straalt veel 

   rust en plezier uit en dat is mooi om te zien. Ik heb er dan ook 
    veel zin in om de komende tijd mijn bijdrage aan de school te 
    kunnen leveren. 

    Met vriendelijke groet,       
    John van Bemmelen 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Onze stagiares stellen zich voor

       Hallo,  

Mijn naam is Ruby van Rijn, ik ben 23 jaar oud en woon in Harmelen. Ik zit in mijn 
derde jaar van de PABO op de Marnix Academie. Voordat ik aan de Pabo begon heb ik de 
opleiding onderwijsassistent afgerond. Toen ik zelf klein was wist ik al snel wat ik wilde 
worden. In elk vriendenboekje schreef ik op dat ik juf wilde worden. Die wens is nooit 
veranderd en het doel komt steeds dichterbij. Dit jaar loop ik stage in groep 2/3 bij juf 
Simone. Ik heb het erg naar mijn zin en ben aan het oefenen met hele dagen les geven. 
Op de Marnix ben ik bezig met een onderzoek en het ontwerpen van een lessenserie 
met als thema Sinterklaas. Deze lessenserie ga ik uitvoeren in groep 2/3. Voor deze 
lessenserie pas ik onderzoekend en ontwerpend leren toe.  

In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met vriendinnen of mijn vriend. Ik ga graag 
uiteten of naar de bioscoop. Ook vind ik het leuk om sieraden te maken of te 
schilderen.  

Groetjes,  
Ruby van Rijn

    Hallo allemaal, 
Mijn naam is Nirmala de Jeu en ik ben sinds kort de nieuwe PABO-

stagiaire van groep 1/2B. 
Ik ben dit jaar begonnen met de PABO opleiding aan de Marnix 
Academie in Utrecht. Hiervoor heb ik de opleiding Onderwijsassistent 
gevolgd en afgerond. Hierdoor heb ik al ervaring met stage lopen op 
basisscholen. Ik heb voor het onderwijs gekozen omdat ik het heel leuk 

vind om kinderen iets te leren en om met hen te werken. De energie die je in de 
kinderen steekt, krijg je ook weer terug en dat werkt voor mij heel motiverend. 
Ik loop ongeveer een half jaar stage bij de kleuters. Hierna zal ik een groep krijgen in 
de bovenbouw. Ik ben elke donderdag aanwezig op de Constantijnschool. Soms heb ik 
ook stageweken, waardoor ik een hele week aanwezig zal zijn. 
Zelf ben ik, samen met mijn ouders, woonachtig in Montfoort.  
Verder houd ik van hockey, hardlopen en werk ik bij de Albert 
Heijn als bijbaantje. 
Ik hoop dat ik mij via deze weg een beetje aan u heb kunnen 
voorstellen. De komende tijd hoop ik veel te kunnen leren. Ik 
heb er ontzettend veel zin in. Tot snel! 
Groetjes, 
Nirmala de Jeu  

http://www.constantijnwoerden.nl


Constantnieuws nr 4 www.constantijnwoerden.nl  november 2017

�5

   Hallo, 

Mijn naam is Liselotte Bulder. Ik ben stagiaire in groep 1/2b bij 
Caroline Pauw. Het komende halfjaar loop ik hier iedere dinsdag stage. 
Na dit halfjaar loop ik zowel maandag als dinsdag op de 
Constantijnschool rond. De rest van de week studeer ik in Utrecht aan 
de Marnix Academie. Ik zit nu in mijn tweede jaar. Tot ongeveer eind 
januari loop ik stage in groep 1/2b. Daarna ga ik een halfjaar stage 
lopen in een andere groep; hoogstwaarschijnlijk de bovenbouw. 

Ik heb voor de PABO gekozen, omdat ik de ontwikkeling van kinderen 
in deze leeftijdsfase heel mooi vind om te zien. Het is helemaal gaaf 
om hier zelf een bijdrage aan te kunnen leveren. Ik heb inmiddels een jaar ervaring met stage 
lopen en de studie bevalt me erg goed. 

Naast school werk ik twee avonden per week in een restaurant in Woerden. In mijn vrije tijd zeil 
en hockey ik veel. Ik ben instructeur op de zeilschool in Vinkeveen en ben daar in de zomer veel 
te vinden. Ik geef daar les aan kinderen van basisschool- en middelbare schoolleeftijd. Dit doe 
ik inmiddels alweer vier jaar.  

Liselotte 

Hallo ouders/verzorgers! 

Mijn naam is Wesley Voorend, 22 jaar oud en ik kom uit het dorp Zegveld. 
Dit schooljaar zullen jullie mij vast en zeker weleens tegenkomen op de dinsdag want op deze 
dag ben ik meester van groep 5 samen met juf Corine! Na het eerste halfjaar zal hier ook de 
maandag bijkomen. Ik volg nu de studie leraar basisonderwijs op de Marnix academie in 
Utrecht. Ik zit hier nu de BB-fase (Beroeps Bekwaam), in het tweede leerjaar. Voordat ik aan 
deze studie begon heb ik eerst nog de CIOS gedaan, waarin ik veel sportlessen heb gegeven 
aan kinderen. Toen ik deze studie had afgerond ben ik een jaar gaan 
werken bij onder andere BSO Sportlust (buitenschoolse sport opvang) 
en nog andere BSO’s. De omgang met kinderen heeft mij altijd al erg 
getrokken maar met name tijdens het verzorgen van gymlessen en het 
werken op de BSO, kwam ik erachter dat ik ook graag voor de groep sta 
en les geef.  

Gym vind ik erg leuk om te geven maar ik wilde meer vakken geven dan 
alleen dat dus vandaar dat mijn keuze viel op het onderwijs. Ik heb er 
onwijs veel zin in en we gaan er een leuk en leerzaam jaar van maken! 
 
  Groetjes, 
 
  Wesley Voorend

http://www.constantijnwoerden.nl
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    Hallo,           
Een oud, vertrouwd gezicht met nieuwe taken. Ik ben blij dit jaar weer terug te 
zijn op de Constantijnschool. Voor de ouders/verzorgers die mij nog niet kennen; 
mijn naam is Sanne Veenhof, vierde- en inmiddels laatstejaarsstudent van de 
Marnix Academie te Utrecht. Hier studeer ik aan de PABO. In mijn laatste jaar 
ben ik leerkracht in groep 6, naast Karen van de Brug. Op de maandag en de 

dinsdag ben ik aanspreekbaar als de leerkracht en ik zal op deze dagen ook 
zelfstandig lesgeven. In mijn laatste jaar draait het om specialisatie en het zetten van de 
punten op de i, zodat ik volgend jaar met een diploma op zak zelf voor de klas mag gaan 
staan. U zult mijn gezicht veel zien dit jaar en ik hoop dat het een mooi jaar wordt! Ook dit 
jaar ga ik weer mijn best doen om het beste uit uw kind te halen en er samen een prachtig 
jaar van te maken, waarin veel geleerd en gelachen wordt. Een juf die de kinderen nooit meer 
zullen vergeten en een leerkracht waar ouders een prettige samenwerking mee hebben 
ondervonden. Daar streven we naar dit jaar en ik hoop dat dit gaat lukken! 

Met vriendelijke groet, Sanne Veenhof

Constantijn helpt… de schoenendoosactie! 

Dit schooljaar doen we mee met de Schoenendoosactie. Vul samen met uw kind een 
schoenendoos met o.a. schoolspulletjes, verzorgingsproducten en speelgoed. 

U kunt er zelf voor kiezen om een schoenendoos per kind of per gezin te doen. De dozen 
kunnen t/m 15 november ingeleverd worden bij de leerkracht. De kosten voor de verzending 
van een doos is €5,-. Deze bijdrage is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De envelop 
met transportkosten kunt u onder een elastiek op de doos doen. Met de gevulde 
schoenendozen hopen we veel kinderen blij te maken. (Mocht u interesse hebben: er zijn nog 
lege schoenendozen en flyers op school verkrijgbaar bij de leerkracht). 

Alvast hartelijk dank voor uw inzet of medewerking! 

Commissie Constantijn helpt…

Een greep uit onze kalender:

18:30 tot 

http://www.actie4kids.nl
http://www.constantijnwoerden.nl
http://www.actie4kids.nl
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Spaar mee voor  
boeken bij de Total

Er is weer een leuke actie bij de 
Total; de boekenactie! Wij willen 

graag deze boeken aan onze 
schoolbiebcollectie toevoegen. Helpt 

u mee? 

U kunt de tankzegeltjes en/ of volle 
spaarkaarten inleveren bij Danita. 

Namens alle boekenwormen; 
T(h)anks! 

http://www.constantijnwoerden.nl
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2 Tycho Arendse 5
3 Zoë de Bruin 4
3 Arne van Ekeren 7
9 Jamie de Boggende 2/3
10 Fleur Maijenburg 7
11 Elias van ’t Wout 4
12 Daks Griffioen 5
13 Joey Visser 5
15 Mike Baars 6
15 Zola Frans 5
16 Julan Lekkerkerker 1/2B
17 Rubin Michiels 2/3
18 Jip Bravenboer 5
18 Duuk van Eijk 1/2B
19 Daniël van Leeuwen 1/2B
20 Joas Pape 1/2A
21 Sjoerd van Hemert 5
24 Tygo Nobel 8
26 Bella Mooren 5
26 Simon Steggink 8
28 Joep Steenbergen 5
30 Thirza van Ravesteijn 1/2B

Wij zijn jarig in november! 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Een frisse neus halen  
en er nog voor betaald 

krijgen ook?

Word pleinwacht!
In het volgende stukje bedoelen we met ouders ook: oma’s, opa’s, de oppas, “vrijwillige 
bekenden” van je en iedereen die vriendelijk, alert en het leuk vindt om pleinwacht te 
worden.
Om in het 5 gelijke-dagen model de pauze voor leerkrachten te organiseren, maken wij gebruik van 
ouders die tussen de middag pleinwacht lopen. Zij doen dat samen met één personeelslid. Het gaat 
om een collega die op deze dag geen lesgevende taak heeft. Per dag hebben wij twee ouders nodig. 
Om iedere dag dezelfde bezetting te hebben, zijn we nog op zoek naar enkele ouders. Voor deze 
werkzaamheden wordt een vrijwilligersvergoeding betaald. 
Wilt u meer informatie of wilt u zich hiervoor aanmelden dan kunt u contact opnemen met Danita. 
Danita.Dekkers@spco.nl of bel 0348-422567

We zoeken nog een
 plein

wacht op maandag en woensdag!

mailto:Danita.Dekkers@spco.nl?subject=
mailto:Danita.Dekkers@spco.nl?subject=
http://www.constantijnwoerden.nl
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Budgetcoach 

Mijn naam is Anita den 
Boer-Pels en ben de mama 
van Levi uit groep 3. 
In de afgelopen maanden 
heb ik een cursus gevolgd 
voor Budgetcoach, en deze 
met een positief resultaat 
kunnen afronden. Nu wil ik 
deze nieuw opgedane 
kennis graag delen.  
Heb je vragen of heb je 
hulp nodig bij het uitzoeken 
van je financiële 
administratie of wil je 
overzicht krijgen in je 
uitgave patroon?  
Mail dan naar : 
adbbudget@hotmail.com  
Dan kunnen we samen 
kijken of ik je kan helpen 
en kunnen we verdere 
afspraken maken  

Groetjes Anita 

We  egels

mailto:adbbudget@hotmail.com
http://www.constantijnwoerden.nl
mailto:adbbudget@hotmail.com

