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Sportcaroussel 
Zaterdagmiddag 14 mei 2022 op het Europaplein in 
Rijssen 
Als voorloper op de Special Olympics, die medio juni 
2022 in Twente worden gehouden, wordt op 
zaterdagmiddag 14 mei 2022 van 12.00 – 16.00 uur de 
sportcaroussel georganiseerd. Dit event zal 
plaatsvinden op het Europaplein voor het gemeentehuis 
in Rijssen. Tijdens dit event kunnen de inwoners en 
diverse organisaties kennis maken met de 
gehandicaptensport. Het is een soort sportinstuif en 
beweegplein waar verschillende sporten worden 
beoefend. Verschillende verenigingen/organisaties laten 
hun sportaanbod zien. Het doel van dit event is om 
samen met iedereen die dat wil een leuke sportmiddag 
te beleven.  
 

Naast de sportactiviteiten zal er ook een Nijntje plein 

voor peuters en kleuters van 2 tot 5 jaar aanwezig zijn. 

Ook deze activiteit staat open voor kinderen met een 

handicap.  

Om half 1 zal de Sportcaroussel officieel geopend 

worden door de lokale ambassadeurs van de Special 

Olympics en wethouder  Bert Tijhof. Vervolgens zal de 

presentatie plaatsvinden van de  lokale Rijssens-

Holtense sportploeg. Ook zal Edwin van Hoevelaak het 

speciaal voor de Special Olympisch geschreven lied 

“Altijd een winnaar” ten gehore brengen. Daarna zal het 

plein volledig in het teken staan van diverse 

sportactiviteiten.    

      Nr. 32 – 13 mei 2022 



Verkeersplein 
Help ons een ANWB Verkeersplein winnen 
We zijn genomineerd voor een ANWB Verkeersplein, zodat onze kinderen in een veilige omgeving ervaring kunnen 
opdoen met verschillende verkeerssituaties. Om het verkeersplein te winnen, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk 
stemmen werven. Help je ons mee? Stem vóór 25 mei op onze school via anwb.nl/verkeerspleinen (stemmen en bij 
zoeken Constantijnschool ) of https://customer.flowapp.nl/nl-nl/participation/6c733133-57a6-4ae6-bb20-
c9bd75abb71a 
Het zou leuk zijn als wij straks in augustus een ANWB Verkeersplein hebben. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geboorte 
Een dochter en zusje geboren 
Juf Linda en haar man hebben een dochtertje gekregen. Zij noemen haar Nore. 
Nore is woensdag 10 mei geboren in het ziekenhuis geboren en alles gaat goed. Féline en Jens zijn trotse zus en 
broer van Nore. We wensen juf Linda en haar man, maar ook Féline en Jens, veel liefde en geluk, maar bovenal Gods 
zegen toe bij de opvoeding van Nore.  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

MR-vergadering 

Woensdag 18 mei 2022 
Woensdag 18 mei komt de MR bij elkaar om te vergaderen. Aangezien de agendapunten openbaar zijn voor 
iedereen, kan deze door belanghebbenden opgevraagd worden via mr@constantijnschool.net. Voorheen hing de 
agenda ter inzage op school, maar gezien de huidige tijd is het een goede optie om deze digitaal op te vragen. In het 
volgende Contact zal een klein verslagje van de vergadering worden opgenomen. 

 

https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/anwb-verkeerspleinen?utm_source=promotiepakket&utm_medium=nieuwsbriefwebsite&utm_campaign=ANWBFonds&utm_term=EKVOPF_Verkeerspleinen
https://customer.flowapp.nl/nl-nl/participation/6c733133-57a6-4ae6-bb20-c9bd75abb71a
https://customer.flowapp.nl/nl-nl/participation/6c733133-57a6-4ae6-bb20-c9bd75abb71a
mailto:mr@constantijnschool.net


Algemene Ledenvergadering 
Woensdag 25 mei 2022 
Hierbij worden de leden van de schoolvereniging uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 
op 25 mei a.s. Tijdens deze vergadering worden het bestuursverslag en de jaarrekening over 2021 besproken. Verder 
zal Annemarie Scheppink worden benoemd als nieuw bestuurslid. Zij gaat Gerrit Prins, die als bestuurslid aftreedt, 
opvolgen. 
 
Jan Willem Lingeman, de nieuwe directeur-bestuur van PCPO Rijssen, zal die avond ook aanwezig zijn om zich voor 
te stellen aan de leden. Hij neemt het stokje over van Frans Nawijn, die per 1 juni a.s. met pensioen gaat. 
 
Wilt u de Algemene Ledenvergadering graag bijwonen, maar bent u nog geen lid? Op onze website 
www.pcporijssen.nl/ouders kunt u het aanmeldingsformulier downloaden. U kunt ook een mail sturen naar 
info@pcporijssen.nl. Dan zorgen wij ervoor dat u het aanmeldingsformulier ontvangt. 
 
De vergadering begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur en vindt plaats op de Julianaschool, locatie Roerdomp, 
Roerdomp 24 Rijssen. 
 
Graag hopen wij u te begroeten op 25 mei. 

 

 
 

Agenda 
Mei – juni 2022 
 
18 mei   MR-vergadering 
25 mei   Algemene ledenvergadering 
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!”  
17 mei  Femke de Lange  (gr. 0) 

20 mei  Luuk Roosink (gr 4a) 

 

 

 

 

 

http://www.pcporijssen.nl/ouders
mailto:info@pcporijssen.nl

