
 

 

 

 

 

Contact – Constantijnschool Actueel 

 
 

 

 
Cito’s 
Afgelopen week zijn de Cito’s weer begonnen 
Het is weer een week van uiterste concentratie geweest, want in alle groepen, behalve groep 8, zijn de Cito’s weer 
begonnen. En het gaat erg goed. Er komen mooie scores naar boven en gelukkig zijn er in tegenstelling tot de vorige 
keer weinig zieke leerlingen. De cito’s gaan nog tot volgende week vrijdag door. We nemen dan ook de Avi’s en DMT 
in de verschillende groepen af. Donderdag 23 juni gaan alle leerkrachten de scores analyseren en worden de 
rapporten weer geschreven. De rapporten zullen vrijdag 1 juli worden meegegeven. 

 
Einde schooljaar 
Het einde is inzicht 
De laatste schoolweken van dit schooljaar zijn aangebroken en dat betekent dat we achter de schermen al druk bezig 
zijn met het nieuwe schooljaar. We zijn al bezig geweest met de formatie waarover we u in het volgende Contact 
zullen inlichten hoe de groepenverdeling zal zijn en welke leerkrachten voor de groep staan. Daarnaast gaan wij 
woensdagmiddag 15 juni met het team bij elkaar zitten om te kijken naar het jaarplan, de gymroosters en de vergader- 
en activiteitenkalender. Een drukke periode waarin van alles gebeurt. In de komende Contacten zullen we u daarin 
meenemen. 
Einde schooljaar betekent ook afscheid nemen. De komende weken gaan we van verschillende stagiaires afscheid 
nemen. We zullen daar wekelijks op terugkomen. 
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Schoolplein 
Schoolplein = buurtplein 

Ons schoolplein is ook een buurtplein en dat betekent dat er na schooltijd veel jeugd op het plein te vinden is. Dat is 

natuurlijk mooi om te zien. Helaas krijg ik van buurtbewoners ook wel eens klachten, niet alleen van de leerlingen van 

school die op het plein spelen, maar ook van andere jongeren. Er wordt bijvoorbeeld met stenen gegooid bij de buren 

in de tuin en tegen de ramen van de school. Er wordt veel gevoetbald waarbij de bal vaak op het dak van de school 

beland zodat de ze op het dak klimmen om de bal eraf te halen, dit levert vaak gevaarlijke taferelen op. Ook blijft er 

vaak rommel achter op het plein. Afgelopen weekend lagen over blikjes, flesjes, maar ook afgebroken speelgoed of 

kleding. We willen u als ouders vragen om dit ook met uw kind te bespreken. We willen het plein graag toegankelijk 

houden voor iedereen, maar op deze manier zijn we misschien geneigd om het plein na schooltijd te sluiten voor 

openbaar gebruik. Overigens is het van zonsondergang tot zonsopgang verboden om op het plein te komen. 

 

Avondvierdaagse 
Samen wandelen in en om Rijssen 

Van 14 t/m 17 juni vindt de Avond4daagse in Rijssen plaats. We nemen niet in schoolverband deel aan de 

Avond4daagse, maar misschien wilt u wel met uw gezin of bekenden deelnemen. De organisatie van de 

Avond4daagse heeft een aantal prachtige routes door/rond Rijssen uitgezet. 

 

De start is vanaf het Parkgebouw tussen 18.00 en 19.30 uur. Er kan gekozen worden voor een afstand van 5 of 10 

km. De kosten voor deelname zijn € 6,00. Daarvoor ontvang je veel wandelplezier en een leuke goodie-bag. Als er 

minimaal 3 van de 4 avonden gewandeld wordt, ontvang je ook nog een prachtige medaille.  

 

Zie voor meer informatie en aanmelden www.avond4daagserijssen.nl 

 

MR 
Nog eventjes afwachten 
Zoals aangegeven via Parro is de MR op zoek naar een nieuw MR-lid. Hiervoor konden potentiële kandidaten zich tot 
vrijdag 3 juni aanmelden. Er zijn drie ouders die aangegeven hebben om in de MR plaats te willen nemen. In het 
volgende Contact van vrijdag 17 juni zullen zij zich aan u voorstellen waarnaar er een stemmingsronde gaat 
plaatsvinden. 
Wordt vervolg… 

 
Agenda 
juni – juli 2022 
 
t/m 17 juni  Cito rekenen 
t/m 17 juni  AVI en DMT groep 3-8 
23 juni   studiedag, alle leerlingen vrije dag 
1 juli   Rapporten mee 
1 juli   Adoptie 
4 t/m 6 juli  Grote schoonmaakavonden 
4 t/m 8 juli  Facultatieve gesprekken 
11 juli   Musical groep 8 voor belangstellenden 
12 juli   Afscheidsavond groep 8 
14 juli   uitzwaaien groep 8 
15 juli   laatste schooldag, 11:30 uur school uit, alle leerlingen vrij 

 

Verjaardagen 
Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd!”  
12 juni  Sophie Voortman (gr. 8) 

14 juni  Talia Kokowitis (gr. 8) 

15 juni  Mila Kaki (gr. 0) 

16 juni  Cailyn Kosterbok (gr. 3a) 

17 juni  Sem Baan (gr. 5a) 
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