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      Beste ouder, 

 In de maand september waren er voor alle leerlingen bijzondere activiteiten. De  
 kinderen van groep 1/2 hadden hun kleuterfeest met als thema “Op reis.” De kinderen  
 van groep 3  t/m 7 beleefden een heerlijk dag in Burgers’ Zoo. En de kinderen   
 van groep 8  tenslotte gingen drie dagen op kamp in de bossen van Driebergen.   
 Stuk voor stuk activiteiten die we hebben kunnen organiseren omdat er genoeg ouders  
 zijn die een bijdrage willen leveren in de begeleiding van onze leerlingen. Daar zijn we  
 heel blij mee. Bedankt daarvoor! 

 Na de informatieavond waarop de leerkracht veel vertelt over zijn/haar leerjaar staan in  
 de laatste week voor de herfstvakantie de 10-minutengesprekken gepland. Net als vorig  
 jaar zijn vanaf groep 3 ook de leerlingen bij het gesprek uitgenodigd. U bepaalt als  
    ouder of u van deze gelegenheid gebruik maakt. Wij merken dat veel kinderen  
     goed in staat zijn om aan te geven wat ze leuk vinden op school, wat goed gaat  
     en waar ze moeite mee hebben. Ook kunnen veel kinderen prima verwoorden op  
 welke manier ze door de leerkracht en/of hun ouder(s) het beste geholpen kunnen worden. 
En  Wat is het mooi als in één gesprek de leerling, de leerkracht én de ouders van alle   
 gemaakte afspraken op de hoogte zijn. Heel effectief en goed voor het vervolg in de  
 uitvoering! 

 In onderwijskundig opzicht loopt er in het team een onderzoek naar een nieuwe   
 taalmethode. Voor de zomervakantie is er ervaring opgedaan met de methode “STAAL.”  
 In deze weken wordt de didactiek bestudeerd van, en worden er er lessen gegeven uit  
 de methode Taal Actief. We streven ernaar om voor de kerstvakantie een besluit te  
 nemen met welke methode we volgend jaar gaan werken. 

          De kinderen van groep 1 t/m 4 beleven veel plezier aan de leuke muzieklessen van  
 meester Bauke. Iedere donderdag zorgt hij samen met de leerkracht voor een vrolijk 
  half uur in het speellokaal. In deze leerjaren raken de kinderen ook meer gewend aan 
  het  Engels. We merken dat jonge kinderen heel gevoelig zijn om een “vreemde” taal  
 te leren. Dat belooft veel voor the future!  

     met vriendelijke groet,  
     namens alle collega’s, 
  
     Rob Arnold 

NIEUWSBRIEF 
samen spelen + leren = groeien

http://www.constantijnwoerden.nl
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Personeelsnieuws 

Juf Simone en haar man zijn in blijde 
verwachting van hun eerste kind. De baby 
wordt medio maart geboren.  
Wij feliciteren hen van harte en hopen dat de 
zwangerschap voorspoedig verloopt! 

Herfstvakantie 

Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober is de herfstvakantie. We verwachten de kinderen 
maandag 23 oktober weer op school. 
In die week zijn ze woensdag de 25e vrij: dan is het koeienmarkt.

Goed gedaan 

Tot de vakantie wordt in alle groepen les 3 
behandeld. Het thema is “Grapje - Plagen - 
Pesten.” 
Op onze website kunt u bij “Onze school” 
onder “Een veilige omgeving” de inhoud 
lezen van de les in de groep waarin uw kind 
zit.

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!

Veiligheidshesjes 

Voor alle kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 zijn 
veiligheidshesjes aangeschaft. 
Deze hesjes dragen de 
leerlingen als ze op de fiets 
naar gym of naar een excursie 
gaan. Met de naam van de 
school op het hesje vallen de 
kinderen én de school extra op.

Constantijntheater 

Vrijdag 13 oktober zijn de 
eerste optredens dit jaar 
voor de groepen 5 t/m 8.  De 
ouders van groep 6 zijn van 
harte welkom om te kijken. 
Eén van de andere groepen 
zorgt voor een 
verrassingsoptreden.  
Het aanvangstijdstip is in 
vergelijking met vorige jaren 
gewijzigd. De voorstelling is 
nu van 13.15 tot 13.45 uur.  

http://www.constantijnwoerden.nl
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Kamp groep 8

En hoe was het 
kamp vroegen we 
aan de slaperige 
koppies die een 
voor een uit de auto 
druppelden na 
afloop van kamp.. 

TE GEK!!! 
reageerden ze 
allemaal! En dat is 
wel te zien.

De emancipatie is bíjna gelukt! Eerst nog 
even leren afwassen! Wat een bende met 
die mannen. 

Ze hebben eerst een half uur naar de 

vaatwasser gezocht. 😜   

Toen kwam de volgende vraag: wat is het 
verschil tussen een theedoek en een 
handdoek? Tja..... op de foto kun je zien 

wie het snapt en en wie niet. 😂 😂

Twee blinde mannen 
met een sterk 
ontwikkeld reukorgaan 
kwamen nog even op 
bezoek tijdens de 
bonte avond. 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Schoolreisje naar Burgers’ Zoo 

Donderdag 21 september was het dan eindelijk zover! Het was een prachtig zonnige dag, een 
schoolreis vriendelijk park en de kinderen waren enthousiast. Kortom, alle ingrediënten voor 
een topdag! We hebben een baby neushoorn, brullende leeuwen, grote vlinders en nog veel 
meer gezien! Het voelde als een wereldreis, lopend over een touwbrug door de jungle en op 
zoek naar haaien in de oceaan. Tussendoor waren er genoeg leuke speeltuinen om echt alle 
energie te benutten. Het waterijsje aan het einde van de dag was dan ook meer dan welkom. 
Op de terugweg werd er door sommige kinderen nog druk snoep geruild, de meeste kinderen 
keken een filmpje en een enkeling deed alvast een tukje. 
Het was vast even schrikken dat de bussen leeg terugkwamen…Gelukkig kwamen alle kinderen 
op tijd tevoorschijn en kon iedereen moe maar voldaan weer naar huis. 
Wij hebben ervan genoten! 

Kleuterfeest 

Terwijl groep 3-7 op schoolreis gingen, gingen de kleuters met groep 8 ook op reis. Na het 
uitzwaaien zijn de kinderen per groep in hun mooie vakantieoutfit op de foto gegaan met de 
caravan en daarna begon de reis. De stewardess heette de kinderen welkom in het vliegtuig 
waar één van de passagiers stiekem een hondje had meegenomen. Ook stond er een hele 
grote rugtas in een vliegtuig, waar juf Simone in was gaan zitten omdat ze ook heel graag mee 
op reis wilde.  

In groepjes gingen de kleuters onder begeleiding van de enthousiaste begeleiders van groep 8 
op pad. Ze kregen allemaal een ansichtkaart mee waar verschillende activiteiten op stonden.  
In de pauze kregen de kinderen limonade uit de tap en mochten ze bij de kraam chipspatatjes 
halen voor in hun zelfgemaakte frietzak! Daarna weer voldoende energie om de reis af te 
maken. Onderweg hebben ze allerlei dingen gedaan: bergwandelen, dropsleutel happen in het 
hotel, springkussen, verkleedrace, fietsparcours, vliegtuigjes vouwen, tenten bouwen, 
rugtassen sorteren, memory enz.  
Tussen de middag heeft het animatieteam voor een lekkere lunch gezorgd: broodjes met 
knakworst, kaas en krentenbollen met een heerlijk flesje water. 

De kinderen kregen allemaal een mooie foto mee als aandenken van een geslaagde dag! 

Een vakantiegroet van de kleuterfeestcommissie!

Constantijn helpt… 

Na de wervelende actie voor St. Maarten, waarbij we maar liefst €2582,78 konden storten op 
Giro 5125, staat het volgende project al in de startblokken: 

De Schoenendoosactie ! 

Volgende week woensdag 11 oktober wordt daarover een informatiebrief meegegeven aan alle 
leerlingen. Daarbij zit ook de flyer van Actie4kids, die deze actie organiseert. Na de 
herfstvakantie, vanaf maandag 23 oktober (tot uiterlijk 15 november) kunnen dan de gevulde 
schoenendozen worden ingeleverd op school. Op deze manier hopen we heel veel kinderen blij 
te gaan maken!! 

Helpt u ook weer mee?! 

Groeten van de commissie ‘Constantijn helpt’, 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Kinderboekenweek

Freek Vonk heeft bij ons op school de 
Kinderboekenweek geopend, 

waarvan het thema "Bibbers in je 
buik" is. Hij zag heel veel enge, leuke 

en gekke dieren waar hij heel veel 
weetjes over wist. Freek ging zelfs 
weer zwemmen tussen de haaien!! 
Freek had werkelijk geen Bibbers in 

zijn buik, behalve........... voor 
honden!

Daar is  Freek bang voor. 
Maar wat een toeval: 
Danita had haar hond 

meegenomen (ja het is 
dierendag hè!). Freek 
overwon zijn angst en 

aaide de hond. Alle 
informatie die Freek over 
dieren weet krijgt hij door 

veel te lezen in allerlei 
informatieve en leuke 

leesboeken. Gaan wij ook 
doen! 

Alle groepen hebben een 
leesboek gekregen in het 

thema van de 
Kinderboekenweek. En nu 

maar lekker lezen en 
luisteren. 

Iedereen een fijne 
kinderboekenweek 

gewenst!

http://www.constantijnwoerden.nl
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Nieuwe leden gezocht voor 
de Schoolraad

Vacatures Schoolraad 
We zijn per direct op zoek naar 2 nieuwe 
leden voor de Schoolraad. 
Aftredend lid is Richard Meijer, omdat zijn 
zoon van school is gegaan. 

Wat doet de Schoolraad? 
De Schoolraad fungeert als klankbord en 
overlegorgaan voor de directeur van de 
school. 
We vergaderen 4 à 5 keer per jaar op 
school. De vergaderingen verlopen in een 
fijne sfeer! 
De Schoolraad heeft een adviserende rol. 
Vanuit de Schoolraad neemt één lid deel aan 
de overkoepelende Stichtingsraad. De 
Stichtingsraad fungeert als overlegorgaan 
voor het College van Bestuur en helpt bij 
het benoemen van leden voor de Raad van 
Toezicht. 
 
De onderwerpen die ter sprake komen 
hebben te maken met:  
-de kwaliteit van het onderwijs dat op 
school gegeven wordt  
-de samenwerking tussen de school en de 
ouders t.a.v. de opvoeding van kinderen 

-zaken die de Christelijke identiteit van de 
school raken 
-alle andere thema’s die op dat moment 
belangrijk zijn zoals deze bijvoorbeeld zijn 
verwoord in het schoolplan 
-de Schoolraad is een aanspreekpunt voor 
alle ouders van de school  
  

Lid worden 
Wil je meedenken met de Schoolraad, dan 
onderschrijf je uit overtuiging de grondslag 
en doelstelling van de Stichting. Leden van 
de Schoolraad worden benoemd voor drie 
jaar en kunnen aansluitend één keer worden 
herbenoemd. 
  
Enthousiast geworden? Stuur je reactie 
naar: sr.constantijn@spco.nl 

Heb je vragen, neem gerust contact op met 
één van de onderstaande leden;  
Miranda den Bak, Mark Bouwmeester, 
Martanja van Mourik.

http://www.constantijnwoerden.nl
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Constant in het nieuws! 

Opbrengst acties voor Sint-Maarten 

We zijn zo trots op alle kinderen die met  

elkaar hard gewerkt hebben  

om geld in te zamelen  

voor de hulp aan Sint Maarten! 

We hebben een stukje naar de  

krant gestuurd.  

Het artikel is uiteraard ook te lezen  

in Social Schools. 

Schrijvend meisje 

Heeft u het krantenartikel al gelezen over het  

schrijvend meisje? Zo niet, in Social Schools is het  

artikel geplaatst. 

Er is zelfs ook een  

filmpje gemaakt,  

klik hier  

om het te bekijken. 

https://www.youtube.com/watch?v=ljtW0taFJJs
https://www.youtube.com/watch?v=ljtW0taFJJs
http://www.constantijnwoerden.nl
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DIY in de herfst  

De herfst is begonnen en er is 
zoveel leuks te bedenken om met 
het moois uit de natuur te maken! 
Op deze site vind je veel leuke 

ideeën met een handige 
werkbeschrijving.  

http://www.galerie-lucie.nl/blog/herfst
http://www.constantijnwoerden.nl
http://www.galerie-lucie.nl/blog/herfst
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1 Cahlyn Manuputtij 4

4 Daan Baars 4

4 Oscar Steggink 6

5 Lucas Otto 6

9 Tycho Lintmeijer 7

9 Ylana Rietkerk 1/2A

9 Jeciayro Sahuleka 3

10 Elianne van Ravensteijn 6

10 Luca Wunderink 8

10 Nina Netten 1/2A

12 Jessie Bouwmeester 7

12 Jan Koffeman 7

12 Anouck Verlaan 7

13 Noah Elsenaar 4

13 Lotte  van Heijst 7

14 Noore van Dam 6

15 Dylano van der Knoop 1/2A

15 Amber de Vries 4

19 Sky Vijn 3

21 Daan van ’t Hoff 4

22 Gijs Spierenburg 4

25 Casper Yeung 6

27 Martine de Vries 7

28 Jarno Grundmann 6

28 Rowan van der Knoop 2/3

30 Jordi Rehorst 5

Wij zijn jarig in oktober! 

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 meester 
Rob. 
rob.arnold@spco.nl of bel 0348-422567

mailto:rob.arnold@spco.nl
http://www.constantijnwoerden.nl
mailto:rob.arnold@spco.nl
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Vragen over de opvoeding of 
het gedrag van je kind? 
Gemeente Woerden 

Opvoeden gaat niet altijd vanzelf 
Iedere ouder heeft wel eens vragen of twijfels over 
het opvoeden van zijn of haar kind. Soms heb je 
behoefte aan extra informatie of advies. 

Dagelijks kun je bij vragen over de ontwikkeling en opvoeding van 
kinderen terecht bij de GGD, bereikbaar via 033-4600046 of op het 
inloopspreekuur: www.ggdru.nl/mijnkind. 

Als vragen blijven of zorgen groter worden 
Neem contact op met het pedagogisch bureau. Samen met een 
pedagogisch adviseur ga je op zoek naar een antwoord op jouw 
vraag of situatie. Een afspraak is gratis en je hebt geen verwijsbrief 
nodig. 

Denk aan vragen over: 
- pesten - seksuele opvoeding - echtscheiding 
- slapen - leren luisteren  - zindelijkheid en bedplassen  
- angsten - sociale vaardigheden - emoties, agressie, druk gedrag 

Afspraak maken? 
Bel het algemene nummer van Kwadraad:  
088 900 4000 of via 
www.cjgwoerden.nl  
menu:‘pedagogisch bureau’

http://www.constantijnwoerden.nl
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