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        Klaar voor de start 

We zijn begonnen! En het was fijn om de afgelopen dagen velen van u weer te begroeten! We 
zijn blij dat alle kinderen gezond terug zijn. Hopelijk wennen zij snel bij hun nieuwe juf of 

meester.  

Op het moment dat u dit leest, zit de eerste schoolweek met nieuwe schooltijden er bijna op. 
Verderop in deze nieuwsbrief krijgt u meer informatie over de organisatie hiervan. Deze 

informatie is voor de vakantie ook al gegeven, maar het is altijd goed om daar nog eens de 
aandacht op te vestigen.  

Natuurlijk is het voor leerlingen, leerkrachten en ouders wennen, maar onze eerste ervaringen 
zijn positief. En als we de geluiden van andere scholen horen, zal dat zeker zo blijven. 

Naast de nieuwe schooltijden hebben we dit cursusjaar in onderwijskundig opzicht een aantal 
speerpunten. Tijdens de informatieavonden wordt hier in de groep van uw kind vast meer over 

verteld. Het gaat om het volgende: 
■ Engels vanaf groep 1 
■ Impuls van het muziekonderwijs 
■ Stimuleren van het onderzoekend leren  
■ Onderzoek naar een nieuwe taalmethode 

Via deze nieuwsbrief houden wij u steeds van allerlei onderwijskundige en organisatorische 
zaken op de hoogte. Daarnaast gebruiken wij onze website om alle informatie up-to-date te 

houden. U vindt daar nu al onze nieuwe schoolgids en de jaarkalender met alle activiteiten. Wij 
raden u aan regelmatig de site te bezoeken om van het laatste nieuws op de hoogte te zijn.  
Verder gebruiken we het ouderportaal van Social Schools om u te informeren over zaken die 

met de groep of met de hele school te maken hebben.  

U merkt het: wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren. Van u verwachten wij 
dat u met vragen of reacties rechtstreeks bij ons komt. Door middel van een tijdige én open 

communicatie houden we de lijntjes tussen school en thuis kort. En dat komt de ontwikkeling 
van elk kind ten goede. Zo maken we er voor iedereen een goed schooljaar van! 

met een vriendelijke groet, 
mede namens de collega’s, 

Rob Arnold 

NIEUWSBRIEF
samen spelen + leren = groeien
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Informatieavonden 
Zoals u van ons gewend bent, organiseren we 
aan het begin van het cursusjaar voor iedere 
groep een informatieavond. De leerkracht(en) 
geeft/geven op die avond specifieke 
informatie voor dat leerjaar. Ook is er 
gelegenheid om vragen te stellen en ouders 
van andere kinderen te spreken. Wij vinden 
deze avond heel waardevol en gaan er vanuit 
dat u aanwezig bent. 

Net als vorig jaar zijn twee opeenvolgende 
leerjaren op één avond gepland. Het rooster 
ziet er als volgt uit: 
04 september  groep 2/3, 3 en 4 
05 september  groep 5 en 6 
06 september  groep 7 en 8 
07 september  groep 1/2a en 1/2b 

Voor iedere groep begint de avond om 19.30 
uur. Een kwartier ervoor gaan de deuren open 
en staat de koffie/thee klaar. U bent van harte 
welkom.

Jaaropening 
Maandag 28 augustus openen we het jaar 
officieel met een viering in de hal voor alle 
kinderen en leerkrachten. Het thema is: 
“Mag ik overblijven?????? Ja en Nee!” 
We zullen met elkaar praten, zingen en 
bidden. Een mooi moment om te ervaren 
dat we met elkaar de “Constantijnschool” 
zijn!  
Bij deze viering zijn de ouders van de 
Ouderraad, Schoolraad en 
Medezeggenschapsraad  uitgenodigd.  

Personeelsnieuws 

Ieder cursusjaar hebben wij meerdere studenten van o.a. de Marnix Academie 
die op onze school stage lopen. Vorig cursusjaar was juf Sanne Veenhof één 

van die studenten. Zij zit dit cursusjaar in het laatste jaar van haar opleiding en 
zij doet haar SB-stage graag op onze school. Juf Sanne werkt op maandag en 

dinsdag naast juf Karen in groep 6. 
Wij wensen haar een heel fijne en leerzame tijd op de Constantijnschool. De 
komende weken komen er in verschillende groepen nog meer studenten. Wij 
zijn daar heel blij mee. In één van de volgende nieuwsbrieven stellen zij zich 

aan u voor.

Goed gedaan 

Op onze school maken we voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling in alle groepen 
gebruik van de methode Goed Gedaan. In 
ConstantNieuws leest u steeds aan welk 
thema aandacht wordt besteed. Op onze 
website kunt u de ouderbrief lezen van het 
leerjaar van uw kind. Op die manier kunt u 
thuis uw kind ondersteunen waar het op 
school mee bezig is. 
De komende twee weken is het thema 
“Wennen.” 

Ouderhulplijst 

U weet, bij het organiseren van allerlei activiteiten kunnen wij niet zonder uw 
hulp. We hopen dan ook dat we weer veel ingevulde formulieren mogen 
ontvangen. De lijst staat ook op de site. Graag zien we de ingevulde lijsten 
uiterlijk vrijdag 1 september terug op school.

http://www.constantijnwoerden.nl
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Protocol noodopvang en leerlingenlijst 
Deze week is via de mail het protocol noodopvang naar u gestuurd. Ook hebt u de leerlingenlijst 
van de groep van uw kind(eren) ontvangen. Deze lijst werkt tevens als telefoonketen. Het 
betekent dat in geval er onverhoopt geen leerkracht aanwezig is door de directie van school 
telefonisch contact op wordt genomen met het eerste gezin van de lijst. Aan dat gezin wordt 
gevraagd het volgende te bellen en zo verder tot alle gezinnen bereikt zijn. Gezinnen met een 
geheim telefoonnummer worden door de directie gebeld. Het is dus belangrijk dat u de lijst goed 
bewaart.  
Als er in de loop van het jaar wijzigingen zijn in de groep van uw kind dan ontvangt u een nieuw 
exemplaar. 

Hulpouders gezocht 
In het gedeelte “Een schooldag in het 5 
gelijke dagen model” wordt uitgelegd wat 
de cao-afspraken voor leerkrachten zijn. 
Om de pauze voor hen 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. 

Een aantal ouders die vorig jaar bij de TSO 
werkten hebben aangegeven hiervoor 
belangstelling te hebben. 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 meester Rob. 

Oproepje van de kleuters 
Om het spelen en leren nog leuker te 
maken zoeken wij allerlei huishoudelijke 
apparaten die u thuis niet meer gebruikt. 
Verder zijn pannen, mobieltjes en andere 
apparaten die u thuis dagelijks gebruikt erg 
welkom. We zijn erg dankbaar met spullen 
van nu. 

Onze kleuters maken bijvoorbeeld heerlijke 
zandtaarten met een echte mixer, we bellen 
vaak even naar huis met een echt mobieltje 
en maken de lekkerste rijsttafels met een 
snelkookpan.  

Inleveren kan bij de kleuterjuffen of bij 
Danita.

TSO 

Jawel.. nog een nabrander van de TSO oude stijl: 
De TSO ligt achter ons, maar de administratie is nog in volle afwerking. 
Hartelijk dank voor alle ingelopen betalingen. Daar zijn wij erg blij mee. 
In de vakantie is de laatste facturatie verwerkt en de automatische incasso's geïncasseerd.  
Heeft u geen automatische incasso en staan er nog bedragen open van voorgaande kwartalen, wilt u dit 
dan deze week betalen? 
Wanneer u denkt dat een factuur niet klopt, wilt u dan voor 30 aug.. contact opnemen met Barbera, dan 
wordt het nagekeken en kan dit voor 1 september afgerond worden.  
Belangrijk!!: 
Na 30 aug zijn alle verzonden facturen definitief en kan er niets meer gewijzigd worden. 
Dat betekent dat die factuur dan betaald dient te worden. 
Krijgt u een herinnering maar is er volgens u betaald, stuurt u dan een kopie van uw betalingsoverzicht, dan 
zal dit door het administratiekantoor alsnog afgeboekt worden. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. Hartelijke groet, Barbera de Reuver  
U kunt bij bereiken op: 
bdereuver@gmail.com / 06-29107870

http://www.constantijnwoerden.nl
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   Een schooldag in het 5 gelijke-dagen model 

Inloop 
De eerste bel gaat om 08.23 uur. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 lopen met hun vader en/of moeder naar 
binnen.  
Om 08.26 uur gaat de tweede bel. Dat is voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 het sein om rustig 
naar hun lokaal te lopen.  

Ochtendpauze 
Om 10 uur gaan de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 een kwartier naar buiten. De leerkrachten van die 
groepen zijn ook buiten en houden toezicht. 
Om 10.20 uur spelen de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 buiten. Ook de leerkrachten van die groepen 
houden op dat moment toezicht.  
Voor of na deze pauzetijd is er voor de kinderen kort gelegenheid om iets te eten en/of te drinken.  

Middagpauze 
Onderstaande tijden zijn de tijden waarop de kinderen buiten spelen en de leerkracht pauze heeft. 
Daarvoor of daarna wordt er in de groep onder toezicht van de leerkracht gegeten. 
● 11.30 - 11.45 uur voor groep 1-2 
● 11.45 - 12.00 uur voor groep 2/3-3-4 
● 12.00 - 12.15 uur voor groep 5-6 
● 12.15 - 12.30 uur voor groep 7-8 

Over het toezicht: zie Hulpouders gevraagd. 

De lunch 
Ieder kind neemt zijn/haar eigen eten en drinken mee. Bij binnenkomst in het lokaal wordt dit in een krat 
gezet. Vlak na half 9 worden in alle lokalen de kratten opgehaald en naar de koelkasten gebracht. Het 
eten voor de ochtendpauze blijft in het lokaal of de tas. 
Voordat de kinderen gaan lunchen worden de kratten weer in de groepen gebracht. 

Lunchafspraken 
Binnen het team hebben we afspraken gemaakt over het verloop van de lunch. Hierin hebben we ouders 
van de MR, SR en OR laten meedenken. We komen tot de volgende afspraken: 
● In groep 1-2 eten de kinderen aan de groepstafel. Vanaf groep 3 aan hun eigen tafel. 
● Er wordt in rust gegeten. De leerkracht stemt de afspraak af met de leerlingen en  zorgt indien 

nodig voor rustige achtergrondmuziek. 
● Ieder kind eet zijn/haar eigen eten op; er wordt niet geruild of uitgedeeld. 
● Als het kind klaar is met eten en drinken, kan het kleuren, tekenen of lezen. 
● Er kan één keer per week een educatief tv-programma worden bekeken tijdens het eten. Het gaat 

om Klokhuis, Check Point, Huisje Boompje Beestje, School TV. De dag waarop dat gebeurt wisselt. 
● De maaltijd wordt begonnen met een gebed. 
● Voor en na het eten is er gelegenheid om de handen te wassen. 
● Tijdens het eten vindt geen toiletbezoek plaats. 
● Na het eten wordt de tafel schoongemaakt. 

Aan iedere ouder vragen wij het volgende: 
● Geef beleg mee wat een kind lust. 
● Stem de hoeveelheid eten en drinken af op wat het kind eet/drinkt. 
● Geef géén snoep mee. 

Tot slot: 
● Iedere ouder maakt met zijn/haar kind afspraken over het opeten van het brood. 
● Eten/drinken wat overblijft wordt niet op school weggegooid,maar gaat mee naar huis. U weet op 

die manier wat uw kind eet/drinkt. 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Nu we op school lunchen met elkaar, hebben 
we twee grote koelkasten in de hal staan,  
die elke ochtend gevuld worden door ons 

lunchladies! Sophie, Vera, Esmee en Tessa 
halen ’s ochtends samen met Danita de 
kratten met lunchpakketjes op. Zij zijn 

inmiddels specialisten in het stapelen van 
trommels en het inruimen van de kratten.  

We zijn erg blij met hun hulp!  

Bedankt ladies! 

En na de lunch gaan we allemaal naar 
buiten! Daar hebben we pleinwachten 
(onze voormalige TSO leiding) die voor ons 
zorgen zodat de juffen en meesters even 
pauze hebben.

http://www.constantijnwoerden.nl
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Lunchtrommeltips

Elke dag een trommeltje mee voor de lunch, iets wat een kind lekker vindt en het liefst met wat 
variatie…. HELP!! 

Het CN heeft tips en trucs voor variatie, zonder dat het veel tijd kost. 

Eet smakelijk!

Geen zin in brood? No worries! Vul 
de broodtrommel met een lekkere 
wrap, waar je eindeloos mee kan 
varieren. Van ham en roomkaas, 
tot zalm en sla.  

Of rol een paar pannekoeken op, 
net zo lekker om koud te eten!

Wil je naast brood ook wat fruit of 
groenten meenemen en heb je 
geen aparte bakjes? Siliconen 
cupcakecupjes kunnen dan een 
handig zijn. 

Quiches zijn perfect om mee te 
nemen wanneer er nog wat over is 
van de avond ervoor en super 
lekker om koud op te eten.

http://www.constantijnwoerden.nl
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Hiep hoera voor de jarigen 
5 Suze Boom 5
6 Bas Oudega 3
7 Jesse Haringsma1/2B
8 Lisa Hoogendoorn7
9 Jaychiano Lautan2/3
10 Matthew Brewer 5
11 Puck Gerrmann 6
12 Cato Boom 2/3
14 Sophie Kale 1/2A
15 Ruben Kroes 5
17 Aurélie Fauc 8
18 Levi van Anraad 1/2B
19 Wessel Pijnacker1/1A
20 Ise Vermaas 4
22 Vukasin Ljubojevic4
22 Melanie Verkade 5
31 Lynn Anker 3

Welkom op 

Levi, Jesse, 
Wessel,Syl

vana
,Lucy, 

Saniya, 
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