
 

 

 

 

 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Pinksteren 
Met Pinksteren viert de kerk de uitstorting van 

de Heilige Geest over de discipelen; 50 dagen 

na Pasen.  

Pinksteren betekent in het Grieks 50 

(pentekostè = 50) 

In Handelingen 2 vers 1 t/m 4 lezen we het 

volgende: 

"Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij 

allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er 

uit de hemel een geraas alsof er een hevige 

wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij 

waren. Er verschenen hun vurige tongen, die 

zich verspreidden en zich op ieder van hen 

neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige 

Geest en begonnen te spreken in vreemde 

talen, zoals de Geest hun ingaf"  

Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest werd ‘uitgestort’. Dat klinkt als een soort waterval en volgens de 

omschrijvingen in de Bijbel was dat ook wel het gevoel. De eerste christenen hadden de ervaring dat ze plotseling 

‘volgegoten’ werden met God. 

Veel latere gelovigen kennen dat gevoel: dat God ook in hun binnenste is en hun eigen geest inspireert. Dat vieren ze 

met Pinksteren: God komt zelfs zo dichtbij, dat Hij rechtstreeks in contact treedt met je eigen brein. 

Het feest van Pinksteren wordt meestal minder groots gevierd dan bijvoorbeeld Kerst of Pasen, toch is het een feest 

dat niet vergeten moet worden. Zonder het werk van de Heilige Geest, zouden de boodschap van Kerst, Pasen en 

Hemelvaart niet tot zijn recht komen. Er zijn drie redenen waarom Pinksteren voor ons belangrijk is: 

1. De beloften die Jezus gaf, worden met Pinksteren vervuld 

2. Pinksteren is de start van de verspreiding van het evangelie 

3. Pinksteen wijst vooruit naar een volmaakt herstel; de uitstorting van de Heilige Geest is het begin van de 

vervulling van de profetie. 

 
Gezinsavond 
Donderdag 10 juni 2022 
Aangezien de school in augustus 2022 40 jaar bestaat zal er een jubileumweek georganiseerd worden waarin ook 
een avond voor de gezinnen is opgenomen, is besloten om de gezinsavond die op 10 juni gepland staat te annuleren. 
Wij hopen op uw begrip. 
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Pinksterviering 
We kijken terug op een mooie pinksterviering in de Hoeksteen. Hoe mooi is het om te zien dat de kerk na twee jaar 
weer gevuld was met kinderen én ouders. Vooral dat laatste is iets wat wij de afgelopen jaren niet hebben kunnen 
doen, maar wel enorm hebben gemist. 
Tijdens de viering hebben de kinderen per groep een mooi lied gezongen en tussendoor hebben we gehoord van het 
pinksterverhaal en wat de uitstorting van de Heilige Geest voor ons betekent. Een opmerking van een kleuter na het 
verhaal over de tijd door juf Elisabeth was: “Ik snap er nog niet veel van juf, misschien moet ik eerst groter worden”, 
maar na de uitleg met de ballon door juf Lieke zei dezelfde kleuter: “Maar dit snap ik wel”. Kijk en zo werkt de Heilige 
Geest; we hebben soms extra uitleg nodig om iets te begrijpen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheid Frans Nawijn 
Frans Nawijn is per 31 mei met pensioen 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Na bijna 19 jaar PCPO Rijssen ga ik met pensioen. Voor de meesten van u ben ik bekend via een stukje in de 

nieuwsbrief, of informatie uit de schoolgids. Het werk van een directeur-bestuurder gebeurt meestal vanachter de 

schermen. Toch wil ik u hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen en de goede samenwerking, o.a. via de 

GMR, de directies en het bestuur.  Ik wens u met uw kind(eren) Gods Zegen voor de toekomst, samen met PCPO 

Rijssen! 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Frans Nawijn 

directeur-bestuurder PCPO Rijssen 

 

In de bijlage vindt u een artikel over het vertrek van Frans Nawijn bij PCPO 

 
Even voorstellen 
Wanda van der Heide, schoolmaatschappelijk werker 
 

Hallo ouders,  

 

Mijn naam is Wanda van der Weide en ik ben 43 jaar oud. Ik ben moeder van 2 

kinderen. Sinds februari 2022 werk ik namens Avedan als schoolmaatschappelijk 

werker op uw school. Graag stel ik mij via deze weg aan u voor en leg ik uit wat een 

schoolmaatschappelijk werker van Avedan voor u kan betekenen.  

Wat kan een schoolmaatschappelijk werker betekenen voor u en/of uw kind?  

In feite staat mijn deur open voor álle vragen op het gebied van 

opvoedingsvraagstukken, ouderschap en welzijn van kinderen. Ik spreek hiervoor zowel 

met ouders én kinderen. Dat kan zowel op school, thuis maar ook op mijn kantoor.  

Met welke vragen/onderwerpen kunt u zoal bij mij terecht?  

 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:  



• Uw kind lijkt niet lekker in zijn/haar vel te zitten, maar u kunt er niet echt de vinger op leggen waar dit nu 

vandaan komt; 

• U of uw kind maken een moeilijke of nieuwe thuissituatie door. Denk bijvoorbeeld aan een 

echtscheidingssituatie, een verlies in uw gezin of omgeving, ziekte van een gezinslid, geldzorgen etc.; 

• Uw kind vindt het lastig om vriendjes of vriendinnetjes te maken;  

• Uw kind vindt het moeilijk om voor zichzelf op te komen en / of grenzen aan te geven; 

• U merkt als ouder dat de vakantie er aan komt en u hier eigenlijk een beetje tegenop ziet zonder alle structuur 

van school. Ook hiervoor kunt u gerust even binnenwandelen/mailen. Ik denk dan graag met u mee; 

• U merkt dat u zelf niet lekker in uw vel zit en dat dit effect heeft op uw rol als ouder. Het kan soms heel fijn zijn 

om dit even met iemand te bespreken op een laagdrempelige manier. Ik ben er niet om te oordelen, ik ben er 

om er voor u te zijn en mee te denken waar nodig, van mens tot mens.  

 

Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Op de maandagmiddag van 13.00-15.00 uur ben ik op school aanwezig. Ouders zijn dan van harte welkom om even 

langs te komen voor overleg met mij. 

  

Mijn gegevens zijn: Email: w.vanderweide@avedan.nl Telefoonnummer: 06-86867950 

 
Kamp groep 8 
30 mei t/m 1 juni 2022 
Afgelopen week is groep 8 op kamp geweest naar kampeerboerderij de Bosrand in Hellendoorn. 
Vanuit de groep is het volgende verslag: 
 
Beste ouders, 
Het kamp is goed verlopen. Sommige kinderen vonden het heel leuk en andere wat minder, maar over het algemeen 
wast het wel heel leuk. Het is wel heel vermoeiend, want het is laat naar bed, vroeg opstaan en allemaal activiteiten 
doen. We hebben veel gedaan zoals: levend ganzenbord, het gekleurde sokkenspel in het donkere bos, naar het 
Avonturenpark Hellendoorn, het smokkelspel door het bos met lasergame, de bonte avond en nog een vossenjacht in 
het centrum van Hellendoorn. Weet je wat het leukste was?, het smokkelspel en de bonte avond. 
 
We hebben ook veel vrije tijd gehad en in die vrije tijd gingen we voetballen, op bed liggen, met de bal of andere 
dingen spelen. Met de bonte avond was er heel veel chaos, maar het was super gezellig. De laatste dag was iedereen 
heel moe. 
 
Namens groep 8 
Yocé en Talia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formatie 
Nog eventjes afwachten 
De laatste maanden zijn wij druk geweest met de formatie voor het nieuwe schooljaar. Er zijn nog een paar kleine 
puntjes die op de “i” gezet moeten worden. We hopen u na 15 juni definitief te kunnen vertellen hoe de formatie 
eruitziet. Dan weet u ook welke leerkrachten voor welke groep staan. 

 
Agenda 
Mei – juni 2022 
 
5 en 6 juni  Pinksteren, 6 juni tweede pinksterdag, alle leerlingen vrije dag 
7 juni   alle kinderen worden weer om 8:25 uur verwacht 
23 juni   studiedag, alle leerlingen vrije dag 

 

 

Verjaardagen 
Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd!”  
5 juni  Robert Sado  (gr. 3b/4b) 

6 juni  Louise Citgez (gr. 2) 

  Louise Haase (gr. 1) 

  Meester Arno Slagman 

7 juni  Noa Waggeveld (gr. 8) 

8 juni  Sem van Dijk (gr. 1) 

  Mees Waggeveld (gr. 2) 

10 juni  Olivia Elmas  (gr. 3a) 

  Suus Roosink (gr. 2) 

 

 

 

 

 


