
 

 

 

 

 

Contact – Constantijnschool Actueel 
 

Zesde Lijdenszondag 
Zondag 3 april 2022 

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, 

Uw genade is mij genoeg, 

Uw genade is mij genoeg. 

Genade is dat je niet krijgt wat je verdient (straf) en wel krijgt wat je niet 

verdient (vergeving). Genade is een onverdiende gave van God! 

 

 

Vanuit de MR 
Maandag 28 maart 

Afgelopen maandag heeft de MR vergaderd. We hebben de begroting van materiele inzet besproken en hiermee 

ingestemd. Verder hebben we de eerste aanzet voor de formatie voor komend schooljaar en de inzet van de NPO-

gelden met elkaar besproken.  

 

Voor u als ouder komt er de komende week weer een poll om in te vullen. 

Doet u weer mee? 

 

Onze volgende vergadering staat gepland op 11 mei. Heeft u input hiervoor of wilt u vooraf iets met ons delen? Mail 

dan naar mr@constantijnschool.net. 

 

Donderdag 14 april 
Paasviering en lunch 

Op donderdag 14 april zal er in alle groepen een 

paasviering zijn. Deze viering wordt in de eigen groep 

gehouden. Aansluitend zal er in alle groepen een 

paaslunch georganiseerd worden. Meer informatie over 

deze paaslunch zal via de eigen leerkrachten 

meegedeeld worden. 

Na de paaslunch om 13:30 uur zijn alle leerlingen vrij! 

Dinsdag 19 april worden de leerlingen weer om 8:25 

uur op school verwacht.    
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Verkeersexamen 
Theoretisch en praktijkexamen op één dag 

Maandag 28 maart was het voor de leerlingen uit groep 7 een spannende dag, want het is de dag van het verkeersexamen. 

Eerst werden de kinderen aan het werk gezet met een theoretisch examen. Dit was al een spannend onderdeel, want 

maandagochtend waren deze examens nog niet in ons bezit, maar gelukkig kwam  PostNL nog op tijd om het examen te 

maken. ’s Middags mochten de leerlingen de theorie in de praktijk brengen. En nu maar afwachten……. 

Gisteren, donderdag 31 maart, kwam het verlossende antwoord op de vraag: “Ben ik geslaagd?” Het blijkt dat wij 25 kanppe 

koppen in groep 7 hebben, want zij zijn allemaal voor het theoretische examen geslaagd. Niet alleen het theorie-examen is 

belangrijk, ook het praktijkexamen. En daar ging het helaas voor een paar leerlingen mis. Conclusie: de meesten zijn 

geslaagd op een paar leerlingen na. Wij hebben het volste vertrouwen dat zij wel goed en veilig kunnen fietsen. 

Alle leerlingen: Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderwerkgroep 
Kennismaking met de ouderwerkgroep 

Nu de coronaregels versoepeld zijn, is het ook weer mogelijk om activiteiten te ondernemen. Zo kwam afgelopen 

woensdag de ouderwerkgroep weer bij elkaar om te overleggen wat de komende tijd aangepakt kan worden. 

Op 10 juni staat een gezinsactiviteit op de kalender, maar vanwege verschillende redenen gaat deze nog niet door; in 

de eerste of tweede schoolweek van het nieuwe schooljaar wordt hier een vervolg aangegeven. De school bestaat 

dan 40 jaar en dan zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd. Daarnaast is er gekeken welke klussen 

gedaan kunnen worden. Aan bod kwam het schoolplein. Na een paar jaar van corona zien we hier een kleine stilstand 

in het onderhoud en met de ouderwerkgroep en andere ouders willen we een aantal klussen aanpakken waaronder 

een soort verkeersplein voor de kleuters en een moestuin. Wanneer er meer bekend is, doen we een oproep in het 

Contact om mee te helpen. 
  



1 april…… 
… kikker in je …. 

Niets mooier dan een 1 aprilgrap uit halen, dachten de meesters en juffen die vooraf de grootste lol hadden. We 

bedenken een leuke 1 aprilgrap. Het idee was om de leerlingen, maar ook ouders laten te geloven dat de zwembond 

een prijs had verloot en dat wij die hadden gewonnen; we mochten allemaal (per twee groepen) een uurtje zwemmen 

in een groot opblaasbaar zwembad. De leerlingen moesten hun zwemkleding en zwembandjes en opblaasmatjes, het 

liefst al opgeblazen, meebrengen. Dit hebben we netjes aan alle ouders via Parro gedeeld, en nu maar afwachten 

welke reacties er binnen kwamen. En die kwamen er! 

Maar helaas, het was een 1 aprilgrap. Gelukkig konden de kinderen er wel om lachen en als troost kregen de 

leerlingen een lekker kikkertje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-schoolfruit 
Komende week verwachten wij….. 

Woensdag: Wortel/peen: wortelen bevatten vitamine A en dat is heel goed voor de ooggezondheid; we gaan er 

beter van zien. 

Donderdag: Mandarijnen: mandarijnen komen oorspronkelijk uit China en waren een symbool van voorspoed en 

luxe. 

Vrijdag: Sinaasappel: sinaasappelen zitten boordevol vitamine C en dat is belangrijk voor de opname van ijzer 

en het zorgt voor een goed weerstand, en dat kunnen we in deze tijd met de griep en het coronavirus 

wel goed gebruiken!. 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Maart – april - mei 2022 

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

2022, maar is vanwege de coronamaatregelen verplaatst) 

14 april Paasviering in de ochtend in eigen lokaal met aansluitend een paaslunch. 

15 april   Goede vrijdag, alle leerlingen vrij 

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!” 

5 april  Jorrick Borketn (gr 6a) 

6 april  Savio Hanna (gr. 8) 

7 april  Milou Brinks (gr. 3b/4b) 

9 april  Lars Baan (gr. 0)  


