
 

 

 

 

 

 

Contact – Constantijnschool Actueel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themaweek ‘Geloven zonder zien’ 
Dominee Maas op bezoek 

Woensdag 2 februari is dominee Maas op bezoek geweest. Hij is in elke groep even geweest om te kijken hoe wij hier 

op school met het thema bezig zijn. Dit varieerde van Bijbelverhaal tot zingen en van knutselwerkjes tot vragen stellen 

aan de dominee. De dominee gaf na zijn bezoek aan dat hij erg heeft genoten van zijn bezoek op school. Hij was 

dankbaar en blij dat dit door kan én mag gaan. Zondag 6 februari zal hij in de Hoeksteen de themadienst voorgaan. In 

deze dienst zal een aantal kinderen het themalied gaan zingen en ook hangen de werkjes van de kinderen in de kerk.  

De dienst is natuurlijk vrij te bezoeken en u hoeft zich hiervoor niet aan te melden, maar gezien de weinig beschikbare 

plaatsen in de kerk is het mogelijk dat deze al snel vol is. Als u niet dus niet naar de kerk kunt, omdat deze vol is of 

om andere redenen, is deze dienst ook te volgen via https://www.hervormdrijssen.nl/kerkdiensten of 

https://www.youtube.com/results?search_query=hervormd+rijssen.  

 

Mercy Ships 
Wonen op een schip… 

De kinderen van groep 5b/6b hebben afgelopen woensdag live contact 

gehad met Rane, zij is acht jaar en woont met haar ouders al drie jaar  op 

één van de Mercy Ships. Rane vertelde hoe het is om op een schip te 

wonen en daar onderwijs te volgen. Ook vertelde zij dat haar vader op het 

schip werkt als hoofdbeveiliger. De kinderen uit de groep konden haar 

vragen stellen. Momenteel ligt het schip nog bij België om klaar gemaakt te 

worden voor de grote reis naar Zuid-Afrika. Hopelijk kunnen zij over een 

paar weken gaan varen. 

We wensen Rane en haar ouders en alle andere mensen op het schip een 

goede vaart! 
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Goed doel themaweek 

Mercy Ships 

Dit jaar is het goede doel dat gelinkt is aan de themaweek voor Mercy Ships. De leerlingen hebben hiervoor vorige week 

vrijdag een spaarkaart meegekregen waarop spullen staan die mensen kunnen ‘kopen’ die nodig zijn op een drijvend 

ziekenhuis. Omdat groep 6a met een kleine groep is vanwege de coronabesmettingen kregen zij een alternatieve rekenles, 

want zij hebben de taak gekregen om al het geld op te halen en te tellen. In totaal is er door de kinderen € 1466,65 

opgehaald. Een mooi bedrag waar wij erg trots op zijn. En waarschijnlijk loopt dit bedrag nog wel ietsjes op, want een aantal 

kinderen zit vanwege quarantaine nog thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedag 
Woensdag 9 februari 

De afgelopen drie weken zijn de leerlingen druk geweest met het maken van verschillende onderdelen van de Cito. 

Helaas is het door corona niet voor alle leerlingen gelukt alle onderdelen af te ronden, dus hier en daar moet er wat 

ingehaald worden, maar grotendeels zit het erop! 

Volgende week woensdag gaan alle meesters en juffen bezig met de uitslagen van de Cito’s; wij gaan analyseren, 

vooruit kijken en plannen maken voor de komende periode. 

Alle leerlingen zijn deze dag vrij! 

 

Even voorstellen 
Meester Arno Slagman 

In groep 5b/6b is deze week meester Arno als vervanger van juf Heleen begonnen. Hij stelt zich graag aan jullie voor. 

 

 
 
Even voorstellen...  
Mijn naam is Arno Slagman, ik ben 42 jaar.  
Ik ben circa 20 jaar werkzaam in het onderwijs.  
De laatste jaren werk ik deels op de Wilhelminaschool en deels in de invalpool van 
PCPO Rijssen.  
Mijn hobby's zijn voetbalclubs bezoeken door heel Nederland met de fiets, lezen en 
musea bezoeken.  
Tot de zomervakantie ben ik de leerkracht van groep 5b/6b op donderdag en 
vrijdag.  
 
 
Wij wensen meester Arno veel succes en natuurlijk veel plezier op de 
Constantijnschool, maar bovenal Gods zegen. 
  
 

 

 

 
 



EU-schoolfruit  

Komende week verwachten wij…  
Woensdag: Mandarijn; het kleine broertje van de sinaasappel is heerlijk zoet en zit boordevol gezonde 

voedingsstoffen.  
Donderdag: Peer; peren bevatten veel vezels, een middelgrote peer bevat net zoveel vezels als twee bruine 

boterhammen en dat is goed voor 20% van de aanbevolen hoeveelheid per dag. 
Vrijdag:  Sinaasappel; van alle citrusvruchten bevat de sinaasappel de meeste vitamine C. 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
Adoptie  

Inzameling vrijdag 11 februari  
Normaalgesproken is de eerste vrijdag van de maand ‘adoptie-inzameling’, maar door het financiële project van de 
themaweek is dit vandaag 4 februari niet gedaan. Daarom willen wij dit doorschuiven naar volgende week vrijdag 11 
februari. Wij hopen van harte dat de kinderen een (kleine) bijdrage mogen meenemen naar school voor onze drie 
adoptiekinderen. Namens hen ook hartelijk dank. 
 
  

 
Agenda  

Februari 2022  
6 febr.    Themadienst 10:00 Hoeksteen, afsluiting themaweek ‘Geloven zonder zien’  
9 febr.   Studiedag, alle kinderen van alle groepen zijn vrij! 
9 febr.   MR-vergadering  
10, 14 en 17 febr. Schoolkeuzegesprekken groep 8  
21 t/m 27 febr.  Voorjaarsvakantie  
 

 

 

 
Verjaardagen  

Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd” 

 

Zaterdag 5 februari Britt Haase, 9 jaar (gr. 5a) 

Zondag 6 februari Michelle Smit, 10 jaar (gr. 6a) 

Maandag 7 februari Luka Wolters, 10 jaar (gr. 5b/6b) 

Vrijdag 11 februari Femke Alferink, 6 jaar (gr. 2) 

 

 

 

 


