
 

 

 

 

 

Contact – Constantijnschool Actueel 

De tijd voor Hemelvaart 
Momenteel leven we in het christelijk jaar tussen de 

opstanding van Jezus met Pasen en Zijn Hemelvaart. 

Een tijd van 40 dagen. 40 is in de Bijbel het getal van 

de volheid van een bepaalde periode. Zo komen we 

het getal 40 in meerdere Bijbelverhalen tegen 

bijvoorbeeld het verhaal dat de inwoners van Ninevé 

de boodschap van Gods oordeel kregen: Nog 40 

dagen en de stad zal omgekeerd worden!. Ook de 

profeet Elia ging 40 dagen en 40 nachten  tot de berg 

Horeb om een opdracht te ontvangen. Maar het 

bekendste verhaal is misschien wel de 40 dagen die 

Jezus in de woestijn verbleef en waar hij vastte en zich 

voorbereidde op Zijn werk. Zo mogen wij ons ook in 

deze 40 dagen voorbereiden op de tijd die komen 

gaat; namelijk Hemelvaart en Pinksteren. We mogen 

weten dat Jezus voor ons een goede Herder is en ons 

leidt op een weg die Hij met ons wil gaan en ook ons 

beschermd op die weg zoals een herder voor zijn 

schapen zorgt. Jezus geeft zelfs aan dat hij opkomt 

voor zijn schapen en zelfs zijn leven geeft voor zijn 

schapen (Joh. 10:11). 

 

David beschrijft dit ook in psalm 23 waarin hij zingt over de liefde en zorg van God:  “De Heer  zorgt voor mij, zoals 

een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft mij alles wat ik nodig heb!” 

 

Zeker in een tijd waarin wij nu leven en er veel nare dingen gebeuren, mogen we weten dat God voor ons zorgt en dat 

wij daarop mogen vertrouwen. We zien uit naar Hemelvaart, maar ook zeker naar Pinksteren. 

 

 

MR-vergadering 
Vanuit de MR  
We hebben afgelopen woensdag vergaderd als MR. De uitslag van de ouderpoll is besproken. Wat fijn dat er zoveel 

ouders gereageerd hebben. We zijn blij om te horen dat jullie overwegend positief tegen het schoolfruit aankijken 

(97%) en tevreden zijn met de schooltijden zoals ze nu zijn (85%). De gemaakte opmerkingen hierbij nemen we mee 

naar het team.  

We hebben als MR ook akkoord gegeven op de formatie voor volgend schooljaar, met zo hier en daar nog een kleine 

opmerking.   

We willen bij deze alvast aangeven dat er binnenkort weer een nieuw MR lid gezocht wordt. Dus denk alvast na of dit 

iets voor u is!  

 

      Nr. 33 – 20 mei 2022 



Spelletjesmiddag op het park 
Woensdag 25 mei 

Voor een schoolopdracht organiseert Rachel Wessels een 

spelletjesmiddag op het park. Zij wil hiermee geld inzamelen voor de 

regionale voedselbank (zie QR-code). 

De middag is voor leerlingen van groep 6 en 7, maar anderen zijn 

ook van harte welkom. 

De middag begint om 14:00 uur en duurt tot 17:00 uur en vindt plaats 

voor de koepel op het volkspark van Rijssen. 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

Verkeersplein 
U kunt nog steeds stemmen! 
Tot woensdag 25 mei kunt u uw stem uitbrengen op de Constantijnschool. Heeft u dit nog niet gedaan, willen wij u 
vragen dit nog te doen. Hoe meer stemmen wij krijgen, des te groter de kans dat wij na de zomervakantie een ANWB-
verkeersplein hebben waar wij onze kinderen in een veilige omgeving ervaring kunnen opdoen met verschillende 
verkeerssituaties. 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 
U kunt dit bericht natuurlijk ook binnen uw netwerken via de sociale media delen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Algemene Ledenvergadering 
Reminder Woensdag 25 mei 2022 
 
De vergadering begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur en vindt plaats op de Julianaschool, locatie Roerdomp, 
Roerdomp 24 Rijssen. 

 
 
 

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


Schoolvoetbal 
Woensdag 18 mei 2022 
Vorige week kreeg ons meisjes team van groep 6 te horen dat zij door zijn naar de regionale 
schoolvoetbalwedstrijden. 
Zij hebben tijdens de afgelopen schoolvoetbalwedstrijden in maart  met dit team de eerste plek behaald en daarom 
mochten zij afgelopen woensdag voetballen tegen teams van andere scholen uit de regio. 
Vanuit de het team is het volgende verslag gemaakt. 
 
We waren daar in Vriezenveen en toen hebben we onze eerste wedstrijd gespeeld: effe wennen: verloren. 
Tweede wedstrijd: gewonnen: we zaten er al in. 
Derde wedstrijd: gelijk: deze waren goed. 
Vierde: gewonnen: op het nippertje. 
Vijfde: gewonnen; .gewoon best wel dik  
Zesde: verloren, dik helaas, deze school was te goed, ze zaten zo'n beetje allemaal op voetbal. 
Einduitslag: we zijn vierde geworden. 
Het was erg leuk en we hadden de eerste plek voor het sportiefste team. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vacature 
Tijdelijke logopedist Elimschool. 
PCPO Rijssen is van 29 augustus t/m half november 2022 voor de Elimschool op zoek naar een logopedist(e). 
Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 8 – 20 uur per week – schaal OOP-9 (CAO PO); of in overleg vanuit 
detachering. 
De vacature is vanwege vervanging zwangerschapsverlof. 
 
Voor de gehele vacaturen verwijs ik u naar de bijlage bij dit Contact. 
Het delen van deze vacature binnen uw netwerk wordt erg op prijs gesteld. 
 

 
Agenda 
Mei – juni 2022 
 
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 vrije dag 
23 juni   studiedag, alle leerlingen vrije dag 

 

 

Verjaardagen 
Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd!”  
25 mei  Lynn Kreijkers  (gr. 4a) 

  Teun Roosink (gr. 5b/6b) 

  Vinz Slaghekke (gr. 3a) 

  Juf Linda Minkjan 

26 mei  Chris van den Noort (gr. 1) 

 

 

 

 

 


