
 

 

 

 

 

Contact – Constantijnschool Actueel 
 

 

Meivakantie! 
25 april tot 9 mei 2022 
Yes, vakantie! We hebben er al even naar 
uitgekeken; we hebben vakantie. En wat gaan 
we doen, gaan we weg naar een warm land, of 
misschien naar de camping? Of blijf je lekker 
thuis? Heel veel plezier alvast, geniet ervan! 
Tot rust komen, tijd voor elkaar hebben en alles 
even lekker de boel laten. Wat zegt de Bijbel 
eigenlijk over vakantie? Nou, helemaal niets 
dus! Vakantie bestond toentertijd tenslotte nog 
niet. Maar de Bijbel zegt wel iets over rust 
houden.   
 
“De twaalf leerlingen kwamen weer bij Jezus 
terug. Ze vertelden Hem alles wat ze hadden 
gedaan en gezegd. Hij zei tegen hen: ‘Kom met 
Mij mee naar een eenzame plek en rust een 
beetje uit’.” 
(Markus 6:31, BasisBijbel) 
 
Jezus en de discipelen zijn druk geweest met 
preken, onderwijzen, werken. Er is nog genoeg 
werk te doen, maar Jezus vertelt hen: ‘Rust een 
beetje uit’. Hij stuurt ze niet op vakantie of iets 
dergelijks. Nee, Hij neemt ze mee naar een 
rustige plek om even tot rust te komen en 
nieuwe kracht op te doen. Opvallend is dat 
Jezus zegt: rust wat uit. Oftewel: rust met mate. 
Altijd vakantie vieren is ook niet goed. De 
gewone taken moeten straks ook weer gewoon 
worden opgepakt. De rust is vooral  
bedoeld om daarna weer met nieuwe energie 
en  
kracht aan de gang te kunnen. Rusten om  
toegerust te worden, voor de taak die God je 
heeft gegeven. 
Je mág rusten en ervan genieten!   
  
 
 

 

 

 

 

 

      Nr. 31 – 22 april 2022 



 

Week van de teek 
25 t/m 29 april 2022 

Van 25 tot 29 april is het weer de Week van de Teek. Het is goed om meer te weten over de risico’s en het 
voorkomen van tekenbeten. Kijk op https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme voor informatie en voorlichtingsmateriaal. 
Ook op de website van GGD Twente is er praktische informatie te vinden over teken: 
https://www.ggdtwente.nl/publiek/leefomgeving/tekenbeten-wat-kun-je-er-tegen-doen  
 
Bescherm je tegen teken! 
Met mooi weer gaan we meer naar buiten. Wist je dat 30% van de tekenbeten binnen de bebouwde kom wordt 
opgelopen? Nu het warmer wordt, zijn de teken actiever.  
 
Teken leven laag bij de grond. Ze zitten in struiken, tussen afgevallen bladeren in hoog gras. Van een tekenbeet kun 
je ziek worden. Probeer daarom een tekenbeet te voorkomen! Kijk op https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme voor 
meer informatie.  
 
Hoe voorkom je een tekenbeet? 
Blijf zo veel mogelijk op de paden als je gaat wandelen. Pas op met spelen in de bosjes of hoog gras. Je kunt je 
beschermen door dichte schoenen en een lange broek te dragen. Controleer het lichaam en de kleren van je kinderen 
en jezelf regelmatig op teken. Bij kleine kinderen zitten teken vaak achter de oren of in de nek.  
 
Download de app 
Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans wordt dat de teek je ziek maakt. Download de ‘Tekenbeet’ app 
van het RIVM voor informatie over bijvoorbeeld hoe je een teek succesvol verwijderd. Ook vind je in de app de 
Tekenradar  waar en wanneer de teken in Nederland actief zijn en vind je er informatie over de ziekte van Lyme en 
TBE. Download de gratis app via de AppStore of via GooglePlay. 

 
 
Dino-museum 
Groep 3b/4b 
Dinsdagmiddag was het zover: het dino-museum van groep 3b/4b was geopend. De afgelopen weken is er door de 
kinderen hard gewerkt over dinosaurussen. We hebben veel geleerd en gemaakt en hebben dit aan de vaders, 
moeders, opa's en oma's laten zien. We zijn begonnen met een dino-lied en daarna had elk kind een rol in het 
museum. Er werd intree betaald met echt dino-geld, bij elk onderdeel stonden dino-experts om ouders dingen te 
vertellen en te laten zien en tenslotte kon er nog een dino-koekje gekocht worden. Wat hadden we veel publiek en wat 
was het leuk om het thema op deze manier af te ronden! 

 
 
 
 
 
 
 
Geboorte 
Een broertje geboren 
In het paasweekend is Levy Zwoferink (de Bleijdestraat). Grote zus Kyara 
uit groep 2 en grote broer Milan zijn erg trots op hun kleine broertje Levy. 
Wij wensen Kyara en Milan en de ouders heel veel geluk, gezondheid en 
Gods liefde en zegen met hun broertje en zoontje. Van harte gefeliciteerd!  
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Verhuizen 
Zahra (gr. 3) en Maria (gr. 2) Sheikh Dibis zijn verhuisd 
naar Goor en vandaag bij ons voor het laatst op school 
geweest. Vanmorgen hebben de leerlingen in de groep 
afscheid genomen. . Maria gaat na de meivakantie daar 
naar de Boomhut en Zahra gaat naar de Elimschool. Wij 
wensen Zahra en Maria heel veel plezier in hun nieuwe 
huis en heel veel succes op hun nieuwe school.  

 
 
 
 
Koningsspelen   
Vrijdag 22 april 

Vanmorgen waren de Koningsspelen. We zijn in groep 1 t/m 6 begonnen met een lekker ontbijt om vervolgens vol 
energie de Koningsspelen te openen met het dansje ‘FitTop 10’ van Kinderen voor Kinderen. Alle kinderen hebben 
prachtig gedanst. Het was een mooie dag en niet allen door het weer, maar vooral door het enthousiasme van de 
kinderen; iedereen deed goed mee en was mooi in het oranje gekleed. 
Voor de groepen 1 t/m 6 hebben de spelen zich op school afgespeeld met spelletjes en een theater voorstelling van 
Professor Cool. 
Groep 7 is actief geweest op het AV-terrein en groep 8 heeft zich op het Markelose veldje uitgeleefd. We hebben een 
mooie dag gehad. 
 

  



Fruit 
Fruit in de pauze 
Na de meivakantie stopt het EU-Schoolfruit, dit heeft ook in het vorige contact gestaan. Dit betekent dat de kinderen 
weer hun eigen fruit/groente moeten meenemen. We houden ons aan het principe dat op maandag ‘de koekjesdag’ 
blijft; kinderen mogen dan voor den pauze een lekker koekje meenemen. Op de overige dagen zien wij graag dat er 
fruit of groente wordt meegegeven. Wilt u als ouders/verzorgers daar opletten? 
 

 
Agenda 
Mei – juni 2022 
25 april t/m 8 mei meivakantie: alle leerlingen worden maandag 9 mei om 8:25 weer op school verwacht. 
13 mei   adoptie 
26 mei   Hemelvaart, alle leerlingen vrij 
27 mei   extra vakantie dag 
30 mei – 1 juni   kamp groep 8, leerlingen groep 1 t/m 4 vrij! 
2 juni   pinksterviering in de Hoeksteen 
5 en 6 juni  Pinksteren, 6 juni tweede pinksterdag, alle leerlingen vrijdag 
23 juni   studiedag, alle leerlingen vrijdag 

 

 

Verjaardagen 
Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd!”  
23 april  Heiko ten Hove (gr 5b/6b) 

24 april  Syfra Isik (gr. 2) 

26 april  juf Annie Hoekstra 

27 april  Thomas Haase (gr. 2) 

  Vince de Nooij (gr 0) 

30 april  Wesley Kappert (gr. 7) 

1 mei  Yousef Hasan (gr. 7) 

2 mei  Lisa Spenkelink (gr. 7) 

  Job Zwiers (gr. 3b/4b) 

5 mei  Mies Baan (gr. 5b/6b) 

  Wessel Venus (gr. 7) 

11 mei  Milan de Lange (gr. 2) 

  Jozef Sado (gr. 7) 

13 mei  Sam Schöppers (gr. 8) 

 

 

 

 

 

Het team van de Constantijnschool wenst u 

allemaal een hele fijne vakantie! 

 

 

 

 
   


