
 

 

 

 

 

Contact – Constantijnschool Actueel 
 

Zevende Lijdenszondag 
Zondag 10 april 2022 Palmpasen/Palmzondag 

In de Bijbel lezen we over hoe Jezus Christus op een ezel 

Jeruzalem binnenrijdt; ook wel de intocht in Jeruzalem 

genoemd. Jezus Christus wordt door een jubelende menigte 

binnengehaald. De mensen juichen van vreugde en leggen 

mantels en palmtakken op de weg en roepen: “Hosanna”.  

In de Bijbel lezen we deze voorspelling in Zacharia 9:9. Daar 

wordt vermeld: “Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van 

vreugde! De Koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid 

en zege. Nederig komt Hij aanrijden op een ezel”. 

 

In de traditie van de kerk wordt deze dag 

Palmpasen/Palmzondag genoemd en dit is de laatste zondag 

van de Veertigdagentijd. 

 

 

 

Reminder 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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Typecursus schooljaar 2022-2023 
Groep 6, 7 en 8 

Vanaf volgend schooljaar is het weer mogelijk voor leerlingen 

in groep 6, 7 en 8 na schooltijd een typecursus te volgen.  

Kinderen doen tegenwoordig steeds meer met een 

computer/laptop, óók voor school. Dan is het handig als zij 

goed kunnen typen. Daar hebben zij de rest van hun leven 

veel plezier van. 

 

Hoe werkt het: 

Er zijn 12 groepslessen onder begeleiding van een Gigakids 

typedocent en wordt afgesloten met een examen. De groep 

bestaat uit ongeveer 10 kinderen waardoor de docent 

persoonlijke aandacht heeft tijdens de lessen; er wordt gelet 

op de juiste vingerzetting en goede zithouding, wat o.a. RSI 

kan helpen voorkomen. 

 

Kinderen kunnen thuis inloggen op de website van Gigakids om oefeningen te maken. Er wordt geadviseerd om 

ongeveer 15 minuten per dag te oefenen. Hiervoor is wel een laptop/computer met internet nodig. 

 

De cursus start vanaf donderdag 8 september 2022 en is van 15:45 tot 16:30 uur. De prijs voor de cursus bedraagt € 

145,00 inclusief examengeld. Voor meer informatie is een inschrijfformulier beschikbaar  en deze wordt via e-mail aan 

de ouders van groep 5, 6 en 7 van dit schooljaar gestuurd.  

 

 

Schoolkamp groep 8 
Groep 0 tot en met groep 4 vrij! 

Het lijkt nog ver weg, maar het schooljaar gaat al aardig richting het einde en dat betekent dat groep 8 op kamp gaat. 

Het kamp vindt dit jaar plaats van maandag 30 mei tot en met woensdag 1 juni 2022. Aangezien er leerkrachten 

meegaan, is besloten dat de groepen in de onderbouw, groep 0 tot en met groep 4 die dagen vrij zijn. Deze datums 

waren nog niet in de jaarkalender opgenomen. Houd u hier rekening mee? 

Donderdag 2 juni worden alle leerlingen weer op school verwacht. 

 

 

Jaarlijkse goede doelen actie JV Immanuël 
Stichting NovA  

De jongeren vereniging Immanuël van de Hervormde Gemeente Rijssen houdt ook dit jaar weer haar jaarlijkse goede 

doelen actie en dit jaar is gekozen voor Stichting NovA (voorheen stichting dAk). NovA staat voor Noabers voor 

Albanië. Zij willen geld inzamelen om een huis in Albanië te renoveren. Op 30 april 2022 gaan 8 vrijwilligers naar 

Albanië om een begin te maken met deze renovatie. Om geld bij elkaar te krijgen verkoopt JV Immanuël 

puddingbroodjes en hartjes voor het goede doel. 

 

Vanaf 10 april gaan zij met de actie beginnen. Er zal op de sociale media van JV Immanuël en de website en sociale 

media van Hervormd Rijssen een bericht komen over de goede doelen actie. 

Er kan besteld worden via Google Formulieren, in het sociale media bericht staat vermeld hoe dit gedaan kan 

worden.  

De prijs van een hartje is € 1,85 (5 stuks voor € 8,50) en de prijs van een puddingbroodje € 1,50. 

De bestelling kan ook bezorgd worden (binnen Rijssen), dit kost € 2,00. 

Er kan besteld worden tot uiterlijk 1 mei, maar het liefst ontvangen wij de bestellingen voor 28 april.  

Het afhalen van de bestelling kan dan op zaterdag 7 mei tussen10.00u-14.00u bij de Constantijnschool. 

 

 

 

 



 

EU-schoolfruit 
Komende week verwachten wij….. 

Woensdag: Appel: de kleur van de appel vertelt meer dan je denkt: hoe groener de appel, hoe zuurder van smaak 

en hoe roder, hoe zoeter!  

Donderdag: Sinaasappel: sinaasappel maakt je ontzettend vrolijk, want de geur van sinaasappels maakt in je 

lichaam het stofje serotonine aan, en dat maakt je vrolijk! 

Vrijdag: Peer: peren kunnen je weerstand helpen versterken, want peren bevatten namelijk veel verschillende 

antioxidanten, zoals Vitamine C en koper en die zorgen ervoor dat het immuunsysteem beter gaat 

werken waardoor je beter bestand bent tegen ziekteverwerkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en vanaf 13:30 alle 

leerlingen vrij! 

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!”  
9 april  Emma Akca (gr. 3b/4b) 

Lars Baan (gr. 10) 

 

    


