
  

 

 

 

 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Themaweek 
Geloven zonder zien 

In samenwerking met de kerken in Rijssen 

organiseren wij elk jaar een themaweek. De hele 

week worden er verschillende verhalen uit de Bijbel 

verteld die te maken hebben met het thema ‘Geloven 

zonder zien’. Woensdag 2 februari komt dominee 

Maas bij ons op school om in elke groep te kijken hoe 

wij met dit thema bezig zijn.  

Op D.V. zondag 6 februari zal dominee Maas de 

themaweek afsluiten met een themadienst vanuit de 

Hoeksteen. Deze dienst begint om 10:00 uur. Uit elke 

groep zijn kinderen gevraagd om in deze dienst het 

themalied te zingen. Helaas is het vanwege de 

geldende coronamaatregelen niet mogelijk om alle 

kinderen en ouders de dienst fysiek bij te wonen, 

maar we zijn dankbaar dat deze dienst online te volgen is via https://www.hervormdrijssen.nl/kerkdiensten.  

Aan de themaweek is een financieel project gekoppeld en dit jaar is gekozen voor Merci Ships. 

De kinderen krijgen vandaag een spaarkaart mee naar huis. Ze kunnen bij opa/oma/buurman/tante enz. vragen wat zij 

willen geven. Van pincet tot mitella, er is van alles nodig op een drijvend ziekenhuis. Dit geld mag uiterlijk vrijdag 4 

februari worden meegenomen naar school. De collecte tijdens de themadienst zal ook bestemd zijn voor dit goede 

doel. In de bijlage vindt u de dagboekstukjes die u thuis samen met uw kinderen kunt lezen en een brief met 

aanvullende informatie over de themaweek. 

 

Afscheid 
Juf Heleen neemt afscheid 

Vandaag is het dan echt zover; juf Heleen neemt na 12 jaar afscheid van de Constantijnschool. In 2010 is zij 

begonnen in groep 7 en gedurende haar dienstjaren heeft zij bijna in alle groepen les gegeven. Vanmorgen werd zij 

feestelijk onthaald door de kinderen van haar groep. In de groep heeft zij een lekker en uitgebreid ontbijt gehad en na 

de pauze hebben alle kinderen uit alle groepen en alle leerkrachten haar met een lied toegezongen.  

In haar eigen groep zijn vandaag allerlei leuke activiteiten gedaan, met als hoogte punt: (smeer)patat! 

We wensen juf Heleen heel veel succes en Gods zegen toe met haar nieuwe baan bij het AZC. Bedankt voor jouw 

geweldige en enthousiaste inzet alle jaren hier op de Constantijnschool. We zullen jou gaan missen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

      Nr. 20– 28 januari 2022 

https://www.hervormdrijssen.nl/kerkdiensten


Versoepelingen 
Quarantaine en zelftesten 

In de afgelopen persconferentie van dinsdag 25 januari zijn verschillende versoepelingen m.b.t. de quarantaine 

afgekondigd. We hebben u met aan Parro-berichtje al op de hoogte gebracht van deze versoepelingen. Toch willen 

we u het hier nog een keer meedelen. Wanneer uw kind in nauw contact is geweest met iemand die positief is getest, 

mag uw kind naar school. Als uw kind klachten heeft en de zelftest is negatief, mag uw kind naar school. Wanneer u 

twijfelt of vragen heeft, kunt u die altijd vragen. We helpen u graag.  

Het advies is dat kinderen uit groep 6, 7 en 8 twee keer per week een zelftest kunnen doen. Hiervoor krijgen de 

kinderen uit deze groepen de komende weken deze zelftesten mee. Als u graag zelftesten wilt ontvangen voor 

kinderen uit lagere groepen, kunt u een berichtje naar school doen. 

 

EU-schoolfruit 
Komende week verwachten wij… 

Woensdag: Minneola (een minneola is een kruising tussen een mandarijn en grapefruit) 

Donderdag: Wortel 

Vrijdag:  Piel de sapo meloen (Piel de sapo betekent paddenhuid in het Spaans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingen 
Nieuwe leerlingen 

Nogmaals de oproep om uw zoon/dochter aan te melden voor het nieuwe schooljaar 2022-2023. We zouden graag 

voor vrijdag 18 februari de aanmeldingen willen ontvangen, zodat wij een goede planning voor het nieuwe schooljaar 

kunnen maken. U kunt een inschrijfformulier downloaden van onze website en inleveren bij school.  

 

Agenda 
Februari 2022 

31 jan – 4 febr.   Laatste week Cito 

31 jan – 6 febr.   Themaweek ‘Geloven zonder zien’ 

9 febr.   MR-vergadering 

10 – 14  17 febr. Schoolkeuzegesprekken groep 8 

21 – 27 febr.  Voorjaarsvakantie 

 

Verjaardagen 
Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd”  
 

Zaterdag 29 januari Cecilia Isik 7 jr. (3a) 

Dinsdag 1 februari  Rhodé Middag 11 jr. (7) 

 

 

 

 

 


