
 

 

 

 

 

Contact – Constantijnschool Actueel 
 

Vijfde Lijdenszondag 
Zondag 27 maart 2022 

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 

Met een kruis op zijn rug en een doornen kroon 

Hoor de menigte schreeuwt en roept ‘Kruisig hem!’ 

Zo gaf God zijn eigen Zoon 

 

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid 

Met ontzag en respect kniel ik voor U neer 

U bent Koning en God tot in eeuwigheid 

U bent Jezus de hoogste Heer 

 

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer 

Dat U het kruis voor mij droeg. 

U bewijst uw genade aan ons telkens weer 

Uw genade is mij genoeg. 

 

 
 

 

 

PCPO Rijssen zoekt een nieuwe toezichthouder! 
 

Het bestuur van PCPO Rijssen bestaat uit 6 toezichthoudende bestuursleden en 1 uitvoerend directeur-bestuurder. In 

de ALV van 25 mei a.s. treedt een toezichthouder af en daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste en betrokken 

toezichthouder met bouwkundige expertise en/of met juridische kennis. 

 

We staan de komende jaren voor grote uitdagingen t.a.v. (ver)bouw van scholen. Vanuit onze grondslag en 

protestants-christelijke identiteit willen we ook de komende jaren bouwen aan kwalitatief goed onderwijs. 

Op onze website www.pcporijssen.nl/organisatie/bestuur vindt u de link voor het profiel van een toezichthoudend 

bestuurslid. 

 

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met Theo Hoeflaak, onze voorzitter via  

06-12105639 of met Frans Nawijn, onze directeur-bestuurder via 06-20034551, dan gaan we in gesprek! 

 

 

 

 

 

 

      Nr. 27– 25 maart 2022 

http://www.pcporijssen.nl/organisatie/bestuur


Schoolvoetbal groep 7&8 
Woensdag 23 maart 

 

Woensdag 23 maart hebben leerlingen uit groepen 7 en 8 van verschillende basisscholen tijdens het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi gestreden om de eer! Fijn dat dit na twee jaar corona weer mogelijk was.  

Vanuit onze redactie, leerlingen groep 7 en 8, komen de volgende voetbalverslagen. 

 

 

Voetbal toernooi  wo 23 maart 2022      
 
Iedereen had er zin in we moesten op verschillende velden spelen.  
Er waren verschillende scholen zoals: de klimop, de school met de bijbel en        
de Talenter, de Johan Frisoschool de Wilhelminaschool en de Beatrixschool, de 
Julianaschool.                                   
Sommige scholen hadden twee/drie teams  onze school had maar een team bij de jongens en de meisjes. 
Onze eerste wedstrijd ging best wel goed maar uiteindelijk verloren we toch. En de tweede wedstrijd 
verloren we uiteindelijk ook. De derde wedstrijd hetzelfde. Uiteindelijk hebben we alles verloren maar we 
hebben wel echt veel plezier gehad. En het was een leuke dag voor iedereen. Het was best wel warm maar 
tegelijkertijd ook lekker weer. We moesten omkleden op Excelsior kleedkamer 16 onder de hoofdtribune 
samen met de Beatrixschool. En we moesten op sportclub spelen. We zijn helaas wel laatste geworden 
ondanks dat we veel plezier hebben gehad. Aaron heeft nog wel een goal kunnen scoren. Het was een 
leuke dag. 
 
Steyn en David donderdag 24 maart 2022 

 
Schoolvoetbal woensdag 23 maart 2022 meisjes: 
We moesten op verschillende velden voetballen, we begonnen op veld 6b tegen de Beatrixschool en we hadden 
daarvan 1-2 verloren. Ons doelpunt werd gescoord door Leona. De 2e wedstrijd hadden we op veld 7a gespeeld 
tegen de Johan Frisoschool, daarvan hadden we 2-0 gewonnen. We moesten de 3e keer op veld 7b spelen, daar 
hadden we 1-2 verloren. Daarna speelden we 1-1 gelijk tegen de Talenten, op veld 7b. De Julianaschool maakte het 
1-0 voor hun. De laatste wedstrijd waren we te laat en uiteindelijk hebben ze de wedstrijd afgelast omdat wij te laat 
waren anders moesten we tegen de Wegwijzer. Uiteindelijk werden we 5e van onze poule. We hebben veel plezier 
gehad!  
 

Geschreven door Noa Waggeveld en Milou Schra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corona 
Nieuwe versoepelingen 

Sinds woensdag 23 maart zijn veel coronamaatregelen verdwenen, maar helaas is Corona nog niet verdwenen. We 

hebben nog steeds te maken met besmettingen; gelukkig valt het op de Constantijnschool nog mee. Er zijn wel 

kinderen in de verschillende klassen ziek; geen corona, maar griep. 

Een belangrijke regel blijft dat kinderen met klachten thuisblijven en een zelftest doen. Wanneer deze test positief is, 

maak dan een afspraak bij de GGD. Is deze uitslag ook positief, volg dan het advies van de GGD, om 5 dagen in 

isolatie te gaan, op. Het is niet meer nodig om minimaal twee keer per week een zelftest te doen. We hebben 

afgelopen donderdag de leerlingen van groep 5 t/m 8 drie zelftesten gegeven. Deze kunt u gebruiken om bij klachten 

te testen. 

Mochten u nog zelftesten nodig hebben, geef dit dan door aan de leerkracht; wij hebben een kleine reserve voorraad 

op school. 

 

EU-schoolfruit 
Komende week verwachten wij….. 

Woensdag: Mandarijn: een gezonde populaire citrusvrucht dit komt door de hoeveelheid vitamine C en zijn zoete 

en frisse smaak. 

Donderdag: Watermeloen: een watermeloen bestaat, zoals de naam doet vermoeden, uit 95 tot 98% uit water en 

weegt doorgaans 2,5 tot 5 kilo. 

Vrijdag: Peer: door de hoge hoeveelheid vezels en vitamine C heeft het eten van peren een gunstig effect op 

de spijsvertering. 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptie 
Vrijdag 1 april 

Volgende week vrijdag 1 april gaat de adoptiebus weer rond. We hopen dat weer zoveel mogelijk gezinnen meedoen 

aan de ondersteuning van onze drie adoptiekinderen. Alvast hartelijk dank! 
 

Agenda 
Maart – april - mei 2022 

28 maart  theoretisch en praktisch verkeersexamen groep 7 

28 maart  MR-vergadering, deze is vanwege omstandigheden verplaatst 

1 april   Adoptie 

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 

22 april   Koningsspelen 

25 april tot 9 mei Meivakantie 

 

Verjaardagen 
Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd!” 

26 maart Jan Schulenburg (gr. 1) 

28 maart Lara Otten (gr. 5b/6b) 

31 maart Maud Altink (gr. 0) 

   

 

 


