
 

 

 

 

 

Contact – Constantijnschool Actueel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierde Lijdenszondag 
Zondag 20 maart 2022 

 
In het rijk van de dood is Hij neergedaald 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald 
Jezus leeft Hij is opgestaan 
 
Ja ik dank u voor uw genade o Heer 
Dat u het kruis voor mij droeg 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer 
Uw genade is mij genoeg 

 
Vrijwilligers gevraagd! 
Vluchtelingen uit Oekraïne 

Een heftige situatie in Oekraïne heeft een grote impact op de wereld, ons land en ook op de samenleving in Rijssen-

Holten.  

 

Afgelopen dagen wordt steeds duidelijker dat er een grote groep vluchtelingen naar Nederland gaat komen, met name 

vrouwen en kinderen. Op dit moment zijn er nog niet zoveel Oekraïense vluchtelingen in Rijssen-Holten. De 

verwachting is dat dit aantal de komende periode flink gaat toenemen.  

 

Om de opvang en het onderwijs voor de Oekraïense kinderen goed te kunnen organiseren, vraagt de gemeente 

Rijssen-Holten hulp van vrijwilligers. Prioriteit is het opvangen van de kinderen en het bieden van een veilige en 

rustige omgeving.  

 

De opvang zal op verschillende locaties plaatsvinden. De eerste opvang zal in Rijssen voor het basisonderwijs 

plaatsvinden op de Julianaschool, locatie de Stroekeld. Bij uitbreiding van het aantal vluchtelingen komen er meerdere 

locaties in beeld. Deze locaties zullen bemenst (personeel/vrijwilligers) moeten worden en daarom zijn we dringend op 

zoek naar mensen die hierin mee willen helpen. Wat zou je kunnen/willen doen?  

      Nr. 26– 18 maart 2022 



• Activiteiten begeleiden 

• Organisatie/coördinatie 

• Onderwijsgevende taken 

• Allerlei hand- en spandiensten 

 

Zie je mogelijkheden voor jezelf om mee te helpen of ken je iemand die er geschikt voor is? Geef dit dan aan door een 

mail te sturen naar: m.beukers@constantijnschool.net of loop de school even binnen en meld je aan! Dit kan ook via 

de website van ViaVie Welzijn: https://viaviewelzijn.nl/help-oekraine/ Ook wanneer je meer informatie hierover wilt, 

mag je gerust contact met de school opnemen.  

 

Ook gezinnen die zelf vluchtelingen willen opvangen of al opvangen, wordt gevraagd om zich te melden: 

https://www.rijssen-holten.nl/vluchtelingen-opvangen/  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

W4Kangoeroewedstrijd 
Nieuwe juf in groep 7 

Donderdagmorgen hebben enkele kinderen uit de groepen 3 t/m 8 meegedaan aan de W4Kangoeroewedstrijd. Deze 
reken- en wiskundewedstrijd wordt jaarlijks, door heel Nederland, gemaakt. 
We hebben digitaal meegedaan, maar gelukkig mochten we wel ons kladpapier gebruiken.  
De kinderen kregen 24 of 30 vragen. Vijf antwoorden per opgave. Eén is er goed, maar wélke? De vragen werden 
steeds moeilijker. Het was pittig, maar ook érg leuk! En nu maar afwachten of we er nog leuke prijzen mee winnen… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolvoetbal groep 5&6 
Woensdag 16 maart en 23 maart 

 

Woensdag 16 maart hebben leerlingen uit groep 5 en 6 tegen elkaar gestreden om de eer! Met twee sterke meisjesteams 

en twee sterke jongensteams hebben wij afgelopen woensdag genoten van het voetbal. Het waren spannende wedstrijden 

en er werd hard gevochten om de plekken in de finale. 

Met trots kunnen wij zeggen dat één meisjesteam kampioen is geworden en het andere meisjesteam is op de vierde plek 

geëindigd. Bij de jongensteams is één team tweede geworden en het andere team is zesde geworden. Wij willen alle 

spelers bedanken voor hun inzet en natuurlijk feliciteren wij de teams met hun behaalde plaats. De gewonnen bekers krijgen 

een mooi plekje in de school. 

 

mailto:m.beukers@constantijnschool.net
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Woensdag 23 maart strijden leerlingen van groep 7 & 8 tegen leerlingen van andere scholen. Wij hebben één jongensteam 

en één meisjesteam. In totaal strijden 18 jongensteams en 14 meisjesteams om de eerste plaats. 

De eerste wedstrijd start om 13:00 uur. Er is een poule voor de jongens en een poule voor de meisjes. Na een aantal 

wedstrijden in de jongens poule vinden om 15:50 uur de halve finales plaats. Om 16:10 beginnen de finales.  

De halve finale in de meisjes poule begint om 15:30 en om 15:50 uur is de finale. 

De exacte tijden van alle wedstrijden worden door de leerkrachten van groep 7 en 8 via Parro gedeeld. 

 

Wij wensen alle voetballers heel veel succes! U komt toch ook kijken? 

Aangezien de eerste wedstrijden om 13:00 uur beginnen, zijn de leerlingen van groep  7 en 8 die niet met de wedstrijd 

meedoen, om 12:00 uur vrij. 

De wedstrijden vinden plaats op sportpark De Koerbelt op de voetbalvelden van voetbalvereniging Excelsior ’31. 

 

Allemaal veel plezier en succes toegewenst!  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileum 
Juf Annie Hoekstra 40 jaar in het onderwijs 

Donderdag 17 maart is voor juf Annie Hoekstra een bijzondere dag; zij is 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Juf Annie is als 

juf begonnen aan de Oranjeschool en daarna aan de Julianaschool (niet de huidige Julianaschool). Daarna is zij een tijdje 

werkzaam geweest in IJsselmuiden en later in Wierden. In 1995 is juf Annie begonnen op de Constantijnschool; eerst als juf 

van groep 4 en in 2000 is zij verder gegaan als IB-er van de onderbouw. Dit is een baan die heel goed past bij haar en die 

zij al ruim 22 jaar met veel passie doet. Wij hebben juf Annie natuurlijk in het zonnetje gezet. Wij hebben in het geheim een 

mooie praise voor haar georganiseerd. Alle kinderen hebben per twee groepen een mooi lied voor haar gezongen en 

tussendoor hebben wij samen liederen gezongen. Fijn dat er zoveel kinderen en ook ouders aanwezig waren. 

 

Juf Annie laat weten dat zij het cadeau van de kinderen heel erg gaaf vond; heel knap en lief gedaan!. Zij was super verrast. 

Alle eer aan de Heer. 

 

Wij wensen juf Annie de komende maanden dat zij nog werkzaam is, veel plezier met haar werk! 

 

. 

 

 

  

 

 

 

 

 



EU-schoolfruit 
Komende week verwachten wij….. 

Woensdag: Grapefruit: grapefruit is een gezonde vrucht vanwege de vele voedingsstoffen. 

Donderdag: Bleekselderij: bleekselderij is een gezonde groente die je heel goed rauw kunt eten en zo bijdraagt 

aan een goede spijsvertering. 

Vrijdag:  Peer: een middelgrote peer bevat net zoveel vezels als twee bruine boterhammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Maart – april 20202 

23 maart schoolvoetbal groep 7&8 

28 maart theoretisch en praktisch verkeersexamen groep 7 

28 maart MR-vergadering, deze is vanwege omstandigheden verplaatst 

12 april studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12:00 uur vrij (deze studiemiddag was eerst op 13 januari 2022, 

maar is vanwege de coronamaatregelen verplaatst) 

15 april  Goede vrijdag 

17&18 april Pasen, maandag 18 april 2e paasdag, alle leerlingen vrij 

 

Verjaardagen 
Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd!” 

18 maart Kyan S. ( gr. 6a) 

23 maart Mark A. (gr. 5a) 

  Gijs J. (gr. 4a) 

  Jort J. (gr. 4a) 

  Lars M. (gr. 1) 

 

 

 


