
 

 

 

 

 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Hemelvaart 
Donderdag 26 mei 

Jezus gaat naar huis. Dat is 
Hemelvaart. De hemel is zijn 
woonplaats. Daar komt Hij vandaan. 
Daar gaat Hij ook weer heen. Hij 
werd als een baby op aarde 
geboren. Hij komt als overwinnaar 
weer thuis. De strijd is gestreden de 
overwinning behaald. Dat neemt Hij 
mee, dat is zijn bagage. Wonden in 
zijn handen, een wond in zijn zij. 
Herinnering aan het kruis. Veertig 
dagen na zijn Opstanding is het tijd 
om te gaan. In de tussentijd heeft Hij nogmaals uitgelegd: zo moest het. Zo staat het al in de Bijbel. Lees maar. Hij 
moest lijden en sterven, Hij moest weer opstaan. Hij heeft het de discipelen uitgelegd: het was en is voor jullie. Hij 
heeft het ons uitgelegd: het is voor jou.  
 

 
Nationale buitenspeeldag 
8 juni 2022 Mensing boerderij 
Woensdag 8 juni zijn de kinderen uit de buurt samen met hun ouders, vriendjes en vriendinnetjes uitgenodigd om 
buiten te spelen in de speeltuin Braakmanslanden. 
Iedereen is welkom van 13:00 tot 15:00 uur. Er wordt gezorgd voor leuke activiteiten, springkussen, 4 op een rij, 
grabbelton en natuurlijk iets te drinken.  
Er is ook de mogelijkheid om te kijken wat er allemaal gebeurt op de Mensing boerderij. 
Kom jij ook? 
 

Wonderlijk gemaakt! 
Groep 1 t/m 8 
Na Pinksteren starten wij met de lessen omtrent seksuele vorming. Hiervoor gebruiken wij de welbekende methode 
‘Wonderlijk gemaakt’ van Driestar-educatief. Deze methode behandelt de lessen over Seksuele vorming vanuit een 
christelijke levensvisie voor de groepen 1 t/m 8. 
De seksuele ontwikkeling hoort als vanzelfsprekend bij de ontwikkeling van kinderen. In de brochure die u in de 
bijlage vindt krijgt u een goed inzicht in de opbouw van de methode. Per les worden handvatten gegeven voor 
gesprek met uw kinderen over de onderwerpen die op school aan bod komen. Wij hopen dat door deze lessen én de 
samenwerking met u als ouder, wij onze kinderen zullen helpen bij de verschillende thema’s die aan de orde komen. 
Mocht u hierover vragen, kom dan gerust even langs. 

 

Adoptie 
Vrijdag 3 juni gaat de adoptiebus weer rond. We hopen dat weer zoveel gezinnen meedoen aan de ondersteuning van 

onze drie adoptiekinderen. 

 

      Nr. 34 – 25 mei 2022 



Geboren 
Hoera, er is een baby geboren! 
Bram Plekkenpol (groep 1) is de trotse broer van zusje Viènne geworden. 
Viènne is in de nacht van 15 op 16 mei in het ziekenhuis geboren. Met 
moeder en Viènne gaat het goed, maar Viènne moet de komende tijd nog 
wel in het ziekenhuis verblijven, omdat ze te vroeg geboren is. 
We wensen ouders en Bram veel geluk, liefde én bovenal Gods zegen toe 
met de geboorte van Viènne. En natuurlijk van harte gefeliciteerd met dit 
kleine wonder.  
 
 
 

 
 
 
Pinksterviering 
Op donderdag 2 juni vieren wij 's avonds in de Hoeksteen 
de Pinksterviering met de hele school. De avond begint 
om 19.00 uur en zal ongeveer een uurtje duren. De 
deuren gaan om 18.50 uur open en uw kind(eren) mogen 
dan in de kerk hun eigen leerkracht opzoeken om zo met 
hun klas de viering mee te maken. Voor u als 
ouders/verzorgers is er plek achterin de kerk. Om zoveel 
mogelijk ouders/verzorgers de kans te geven om erbij te 
zijn willen we u vragen jongere broertjes/zusjes thuis te 
laten en zelf met maximaal 2 personen per gezin de 
viering bij te wonen.  
 
Wij stellen het als school erg op prijs, dat alle ouders de 
moeite doen om samen met hun kind naar onze viering te 
komen.  
 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar onder het genot van 
koffie/thee te ontmoeten in de hal van de Hoeksteen. Voor 
de kinderen wordt er ook drinken verzorgd 
We hopen op een hele fijne viering samen.  
  
 

Agenda 
Mei – juni 2022 
 
30 mei – 1 juni   kamp groep 8, leerlingen groep 1 t/m 4 vrij! 
2 juni   pinksterviering in de Hoeksteen 
3 juni   Adoptie 
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!”  
1 juni  Mayk van den Noort  (gr. 1) 

2 juni  Louisa Çeven (gr. 1) 

  Liam Slaghekke (gr. 4a) 

 

 

 

 

 


