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Lijdenstijd 
Afgelopen zondag, 27 februari was de eerste lijdenszondag. 

In de protestantse kerk het begin van de zogenoemde lijdenstijd, die zeven weken duurt. Gedurende die zeven 

zondagen voor Pasen wordt er stilgestaan bij het lijden van Jezus Christus. 

 

De lijdenstijd is bij uitstek de tijd waarin de blik minder op onszelf en meer op God gericht moet zijn. Op Jezus, Die als 

de Zoon van God, wilde lijden en sterven voor zondaren. Aanstaande zondag, 6 maart, is de tweede lijdenszondag. 

 

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 

Met een kruis op zijn rug en een doornenkroon 

Hoor hoe de menigte schreeuwt en roept: Kruisig hem” 

Zo gaf God zijn eigen zoon. 

 

 

Terug van vakantie 
Fijn om weer terug te zijn 

We zijn blij dat we na de vakantie weer naar school 

konden en mochten. Ook natuurlijk fijn dat de 

coronapandemie langzaam de goed kant op gaat en dat 

de maatregelen voor een groot deel zijn losgelaten. 

Dit betekent dat er binnen school geen mondkapjes meer 

gedragen hoeven te worden, de groepen weer door 

elkaar mogen met activiteiten, dat vergaderingen weer 

fysiek plaats mogen vinden en dat ouders weer welkom 

zijn op school. We willen u wel vragen om bij klachten 

die op corona kunnen duiden eerst thuis een (zelf)test te 

doen alvorens u naar school gaat. Dit geldt ook voor de 

kinderen. De groepen 5 t/m 8 hebben afgelopen 

woensdag weer een aantal zelftesten meegekregen. 

 

En wat hebben we deze week mooi lenteweer gehad. Dit 

zien we ook terug in de pauzes op het schoolplein waar 

kinderen heerlijk in de zon aan het spelen zijn. 
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Biddag thema: Blijven bidden 
Woensdag 9 maart 

Woensdag 9 maart vieren we biddag voor gewas en arbeid. We bidden niet alleen voor een goede oogst, maar ook 

voor alles wat wordt gedaan om mensen te voorzien van ‘ons dagelijks brood’. Dat vraagt onder andere om goede 

zorg voor onze aarde, voor de schepping die God ons heeft gegeven om te bewonen en te bewerken. In een wereld 

waarin we nu leven, met in gedachten de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, mogen we beseffen dat het niet 

vanzelfsprekend is dat wij op deze aarde vrij mogen wonen. Het thema voor deze biddag is ‘Blijven bidden’ en dat is 

in deze tijd ook zeker nodig.  

 

We gaan met de groepen 3 t/m 8 naar de Hoeksteen waar we stilstaan bij de tekst uit Daniël 6 vers 11: 

‘Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn 

bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en 

dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan’ 

 

Tijdens de biddagviering is er een collecte, deze keer is de collecte bestemd voor de noodhulp aan de slachtoffers in 

Oekraïne. Het geld dat in alle vieringen binnen de PCPO-scholen wordt opgehaald, wordt gedoneerd aan 

hulporganisatie Dorcas.  

 

Hulp Oekraïne 
Inzamelingsactie noodhulp voor de slachtoffers in Oekraïne 
Tijdens de biddagviering is het geld van de collecte bestemd voor hulporganisatie Dorcas, maar er zijn meerdere 

organisaties die spullen nodig hebben voor de slachtoffers in Oekraïne.  

Als school willen we graag één van deze organisaties ondersteunen met inzamelen van spullen. De organisatie CRR; 

Christian Refugee Relief ( https://www.christianrefugeerelief.com/ ) zamelt allerlei spullen in. De spullen die wij 

verzamelen worden afgeleverd bij een depot in Vriezenveen en vandaaruit wordt het verder uitgezocht en gaat het 

naar een landelijk punt waar twee grote hulptransporten geladen gaan worden.  

De kinderen kunnen volgende week (maandag 7 t/m vrijdag 11 maart) de volgende spullen afgeven: 

 

Hygiëne materialen:   Etenswaren:    Overige: 

* nieuw ondergoed   * rijst     * slaapzakken 

* nieuwe sokken   * zonnebloemolie   * dekens (geen dekbedden) 

* tandpasta volwassenen/kinderen * houdbaar eten in blik (conserven) * paracetamol 

* tandenborstels   * pasta (spaghetti-macaroni-e.d.) * ibuprofen 

* zeep (blokken)   * tomatenpasta/puree   * EHBO-kit 

* shampoo         * verbandmateriaal 

* maandverband 

* luiers maat 1 -6 

* incontinentiemateriaal 

* handdoeken 

 

Naast het inzamelen van spullen is het ook mogelijk om een gift te geven. Dit kan via een tikkie: 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-JjQ8N5ySnu785X8BHooUg&qsl_reqcnt=1 

 

 

Meeleven 
Familie van Alexia woont in Oekraïne 

Graag willen wij meeleven met de familie van Alexia (gr. 8). De moeder van Alexia komt uit Oekraïne en haar familie woont 

daar nog; de oma van Alexia, maar ook ooms en tantes wonen nog in Oekraïne. We hoorden dat een oom meevecht in het 

Oekraïense leger en dat de zus van Alexia onderweg is naar de grens met Polen om familieleden op te halen.  De oma van 

Alexia wil daar blijven zolang daar nog familieleden wonen. Het zijn heftige tijden en we willen voor hen bidden. 

Wilt u ook aan hen denken en voor hen bidden? 

“Maar Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered’”. Lucas 8:50  

https://www.christianrefugeerelief.com/
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-JjQ8N5ySnu785X8BHooUg&qsl_reqcnt=1


Geboren 
2 zusjes geboren 

Liam S. (gr4a) en Vinz S.(gr. 3a) zijn de trotse broers van zusje Zola-Mae. 

En ook Emilia t.H. (gr. 3a) is de trotse zus van Liv geworden. 

Allen van harte gefeliciteerd met dit mooie wonder! 

 

“U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent God”   psalm 86:10 

 

 

NL-DOET! 
Zaterdag 12 maart 2022 

Zaterdagochtend 12 maart willen we na 2 jaar weer een gezellige NL-DOET-ochtend organiseren. We willen samen 

een aantal projecten rondom de school oppakken waaronder het ontsmetten van watervaten, onderhoud van de 

tuinen en het schoolplein, maar ook het schoolgebouw. Samen willen we ervoor zorgen dat alles er weer spik en span 

uitziet rondom de school. Jullie voelen de vraag natuurlijk al aankomen; Wie van jullie zou ons gezellig een ochtend 

willen helpen? Een leuke kans ook om wat nieuwe gezichten te ontmoeten. Het is de bedoeling dat we starten om 

8.30 uur en rond 12.00 uur afronden. Er is natuurlijk een heerlijke afsluitende lunch. Wie komt ons helpen? Opgave 

kan via meester Marcel via m.beukers@constantijnschool.net. Mondeling mag natuurlijk ook!  

 

 

Paaseitjesactie 
Paaseitjes voor familie Bak in Thailand 

Vandaag krijgen de kinderen een lijst mee om paaseitjes te verkopen. De opbrengst van deze paaseitjes zijn voor de familie 

Bak in Thailand. Zij hebben in 2011 alles in Nederland achtergelaten om gehoor te geven aan de roeping om het evangelie 

te verkondigen in Thailand. 

Op de lijst staat nog meer informatie en de kinderen hebben een filmpje gezien waarin de familie Bak vertelt en laat zien hoe 

zij werken en leven in Thailand. 

 

De lijsten en het geld moeten woensdag 16 maart weer ingeleverd worden. De kinderen krijgen de paaseitjes begin april 

terug zodat zij die weer kunnen bezorgen. We hopen op en bidden voor een mooie opbrengst.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom nieuwe leerlingen en juf 
Nieuwe leerlingen en juf op school 

Deze week zijn in een aantal groepen nieuwe leerlingen begonnen. 

In groep 6a is Taim K. deze week begonnen en in groep 7 zijn Ayham K. en Steyn M. begonnen. 

We wensen onze nieuwe leerlingen een fijne tijd en veel plezier op onze school. 

 

In groep 7 begint volgende week juf Esther Mensink. Zij gaat juf Linda vervangen. Juf Linda is in verwachting en op advies 

gaat zij vanaf volgende week maandag 6 weken eerder voor de klas stoppen. Zij gaat officieel pas vanaf de Pasen met 

zwangerschapsverlof en zij zal de komende weken taken buiten de groep verrichten. Juf Esther gaat tot de zomervakantie 

juf Linda vervangen en wij wensen haar daarbij veel succes. In het volgende Contact zal zij zich voorstellen. 

  

mailto:m.beukers@constantijnschool.net


EU-schoolfruit 
Deze week verwachten wij: 

Woensdag: Minneola, een kruising tussen een mandarijn en een grapefuit en heeft een typerende uitstulping. De 

smaak is fris en tegen de zure kant. 

Donderdag: Mandarijn, een kleine sinaasappel ook wel clementine genoemd. De smaak is zoeter dan een 

sinaasappel 

Vrijdag: Peer, een peer is een pitvrucht net als een appel. Peren zijn een belangrijke leverancier van 

voedingsvezels, maar die zitten vooral in de schil, dus bij voorkeur niet schillen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kalender 
Wat staat er komende maand op de agenda? 

 

9 maart: Biddag 

16 maart: Schoolvoetbaltoernooi groep 5 en 6 

17 maart: juf Annie Hoekstra 40 jaar in het onderwijs 

23 maart: MR-vergadering 

23 maart: Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8 

28 maart: Theoretisch en praktisch verkeersexamen groep 7 

28 mrt – 1 apr.: Week van het geld 

 

Verjaardagen 
Onze jarigen: “Van harte Gefeliciteerd!” 

 

7 maart  Demetrie S. (gr. 0) 

  Juf Anne Nijkamp 

10 maart Nynke K. (gr. 5b/6b) 

 

 

 

 

 

 
 


