
 

 

 

 

 

Contact – Constantijnschool Actueel 

 
Rust in onrustige tijden 
 
‘Hoe gaat het met je?’ Een vraag die regelmatig aan 
elkaar wordt gesteld, maar vaak ook wordt 
beantwoord met ‘goed!’ Ook wordt vaak gezegd dat 
we het druk hebben. En dat is ook niet gek, want we 
leven in een drukke en onrustige tijd. Druk op het 
werk, druk met school, druk met het huishouden, 
druk met………., vul zelf maar in. En dan moeten 
we natuurlijk ook nog ergens kunnen ontspannen. 
We hebben altijd wel iets te doen. Maar vanuit de 
Bijbel wil ik de aandacht geven om even op adem te 
komen; uitrusten bij de Allerhoogste, namelijk God. 
Het woordje rust kom heel vaak voor in de Bijbel. 
Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. 
Sterker nog, je leest al over rusten in het eerste 
Bijbelboek Genesis wanneer God zelf ook uitrust 
van Zijn scheppingswerk. 
 
 
 

 
Formatie 
De formatie is rond! 
Gelukkig hebben wij, in tegenstelling tot veel andere scholen in Nederland, de formatie voor komend schooljaar rond. 
Daar zijn wij erg dankbaar voor. 
 
Tijdens één van onze personeelsvergaderingen hebben wij besloten om van 10 groepen naar 9 groepen te gaan. 
Afgelopen schooljaar hebben wij met twee combinatiegroepen gewerkt, namelijk groep 3b/4b en 5b/6b. Dit was 
mogelijk door de NPO-gelden die wij kregen. Voor aankomend schooljaar zijn de NPO-gelden veel minder en is het 
niet mogelijk om de twee combinatiegroepen in dezelfde samenstelling te behouden. Daarnaast hebben wij ook 
gekeken naar de groepsgrootte in de groepen van de onderbouw. Wanneer wij echter de bestaande 
combinatiegroepen wilden behouden en zouden doorschuiven naar volgend schooljaar (dus groep 3b/4b zou dan 
4b/5b worden en 5b/6b zou dan 6b/7b worden) blijven de aantallen leerlingen in de onderbouw per groep groot. 
Doordat wij met 9 groepen gaan werken, hebben wij ook de mogelijkheid om extra ondersteuning te bieden in de 
grotere groepen, want wij hebben daarvoor leerkrachten of onderwijsassistenten ter beschikking. 
Wij hebben daarom besloten dat de combinatiegroep 3b/4b wordt opgeheven. Dit worden komend schooljaar weer 
enkele groepen. In dit geval zullen de leerlingen uit groep 3a en 3b samen groep 4 vormen. De leerlingen uit groep 4a 
wordt samen met de leerlingen uit groep 4b groep 5. De combinatiegroep 5b/6b zal doorschuiven naar 6b/7b. De 
reden dat wij hiervoor kiezen is dat de totale groep 7 voor volgend schooljaar te groot zou worden.  
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Kortom wij werken volgend jaar met 9 groepen die als volgt worden ingedeeld: 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Juf Egberdien Haase Juf Egberdien Haase Juf Marieke 
Tijhuis 

Juf Marieke 
Tijhuis 

Juf Marieke 
Tijhuis 

2 Juf Henny Paalman Juf Henny Paalman Juf Henny 
Paalman 

Juf Anouk Boom Juf Anouk Boom 

3 Juf Rianca ter Haar Juf Rianca ter Haar Juf Rianca ter 
Haar 

Juf Rianca ter 
Haar 

Juf Rianca ter 
Haar 

4 Juf Janet Ligtenberg Juf Janet Ligtenberg Juf Wilma Gerrits Juf Wilma 
Gerrits 

Juf Wilma 
Gerrits 

5 Juf Lieke Gerritsen Juf Lieke Gerritsen 
(ochtend) 
Juf Anouk Boom 
(middag) 

Juf Lieke 
Gerritsen 

Juf Lieke 
Gerritsen 

Juf Lieke 
Gerritsen 

6a Meester Sander 
Beltman 

Juf Anouk Boom 
(ochtend)Meester 
Sander Beltman 
(middag) 

Meester Sander 
Beltman 

Meester Sander 
Beltman 

Meester Sander 
Beltman 

6b/7b Juf Brenda 
Spenkelink 

Juf Elisabeth Schaap Juf Elisabeth 
Schaap 

Juf Elisabeth 
Schaap 

Juf Elisabeth 
Schaap 

7a Juf Linda Minkjan Juf Henrike Kodde Juf Henrike Kodde Juf Henrike 
Kodde 

Juf Linda 
Minkjan 

8 Juf Marianne Kosters Juf Marianne Kosters Juf Marianne 
Kosters / Meester 
Bert Eefting (om 
de week) 

Meester Bert 
Eefing 

Meester Bert 
Eefting 

 
Zoals bekend zijn juf Linda Minkjan en juf Anouk Boom aan het begin van het schooljaar met zwangerschapsverlof. 
Juf Linda Minkjan is vanaf 5 oktober weer terug van haar verlof, maar tot die tijd wordt zij op de maandag vervangen 
door een leerkracht uit de invalpool en op vrijdag wordt zij vervangen door juf Henrike Kodde. 
Juf Anouk Boom gaat vanaf 4 augustus met zwangerschapsverlof en zal pas aan het eind van dit jaar terugkomen. Zij 
wordt in de genoemde groepen vervangen door vaste leerkrachten uit de invalpool. In groep 2 zal dit door juf Carolien 
ter Harmsel zijn. 
 
Mocht u naar aanleiding van de formatie nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met Marcel Beukers. Dit 
kan via de mail: m.beukers@constantijnschool.net of telefoon 0548-540799 / 06-19014525, maar gewoon even 
binnenkomen lopen mag uiteraard ook. 

 
Afscheid 
Juf Annelot en juf Anne-Greet 
Maandag 13 juni was juf Annelot voor het laatst bij ons in groep 3b/4b. Ze heeft samen met een groep een leuk 
afscheid gevierd.  
Vandaag, vrijdag 17 juni was juf Anne-Greet voor het laatst bij ons in groep 7. Ze heeft vandaag met een 
studiegroepje nog een schoolopdracht uitgevoerd en daarna afscheid genomen. 
We willen beide juffen bedanken voor hun inzet en wensen hen heel veel succes met de verdere studie en stages op 
andere scholen.  
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Vrijwilligers 
Pleinwacht 2022-2023 

De afgelopen twee jaar hebben we vanwege corona tijdens de middagpauze de leerlingen gescheiden laten buiten 

spelen. Sommige groepen hebben eerst een kwartier buiten gespeeld en vervolgens in het lokaal gegeten en andere 

leerlingen hebben eerst in het lokaal gegeten en vervolgens een kwartier buiten gespeeld. Nu willen we graag weer 

dat alle leerlingen een half uur kunnen buiten spelen tijdens de middagpauze. Dit betekent wel dat het aantal kinderen 

op het plein meer wordt en dat één pleinwacht dan niet voldoende is. 

Voor volgend schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die op vaste dagen kunnen helpen bij het houden van 

pleinwacht tijdens de middagpauze van 12:00 tot 12:30 uur. We werken met een voor- en achterplein en op beide 

pleinen zouden we graag een medewerker van school samen met een ouder willen hebben. 

Mocht dit u dit leuk lijken en kunt u een jaar tijdens schooltijden op een vaste dag ons daarbij helpen? Vragen wij u om 
contact op te nemen met Marcel Beukers. Dit kan via de mail: m.beukers@constantijnschool.net of telefoon 0548-
540799 / 06-19014525, maar gewoon even binnenkomen lopen mag uiteraard ook. 

 

Vaders gezocht! 
Woensdag 6 juli 

Het schooljaar is bijna ten einde en dat betekent dat er ook weer wordt schoongemaakt in en om de school. Voor het 

schoonmaken van de lokalen wordt gezorgd, maar voor het schoolplein zijn wij opzoek naar een aantal vaders die op 

woensdagavond 6 juli willen helpen opruimen. 

Dit zal ongeveer vanaf 18:30 uur zijn (exacte tijd wordt nog bepaald). Mocht je graag de handen uit de mouwen willen 

steken en ons willen helpen? Meld je dan aan bij Marcel Beukers: m.beukers@constantijnschool.net of 0548-540799 / 

06-19014525. 

 

Schoolplein 
Mededelingen schoolplein 

Helaas zijn wij niet genomineerd om nog kans te maken op het winnen van het ANWB-verkeersplein. 

We willen alle mensen die op ons gestemd hebben hartelijk danken voor hun steun. Wie weet kunnen we ons volgend 

jaar weer inschrijven. 

Met de ouderwerkgroep gaan we om de tafel om te kijken wat wij zelf kunnen doen om op ons schoolplein een 

verkeersplein te maken voor de onderbouw zodat de leerlingen daar in de pauzes met de karren kunnen 

rijden/fietsen. 

 

Donderdag zijn de fietsenrekken weggehaald. We merkten dat veel leerlingen de fiets niet meer in de rekken stallen 

vanwege de dikkere banden. Daarnaast hoopt veel vuil zoals bladeren, maar ook papier en plastic zich op onder de 

rekken. In plaats van de fietsenrekken zal er een markering worden aangebracht waar de fietsen gestald kunnen 

worden. 

 

Schoolreisje 
Schooljaar 2022-2023 

Komend schooljaar bestaat de school 40 jaar. Dit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren 

wij in de tweede schoolweek een jubileumweek met verschillende activiteiten. Zo hebben we op donderdag 8 

september een gezellige gezinsactiviteit. Op woensdag 7 september willen we graag het jaarlijkse schoolreisje 

organiseren. Met alle leerlingen en leerkrachten gaan we samen een dag weg. De kosten voor dit schoolreisje 

bedragen € 25,00 per persoon. Er komt nog meer informatie over het schoolreisje en de mogelijkheid om dit te 

betalen. 

 

MR 
Verkiezingen nieuw MR-lid 

Vandaag start de verkiezing voor een nieuw MR-lid. Bij dit contact zit een brief waarin de kandidaten zich voorstellen. 

Uw oudste kind bij ons op school krijgt een code mee, waarmee u kunt inloggen om te stemmen. U heeft een week 

om uw stem kenbaar te maken. In het contact van 1 juli zal de uitslag bekend worden gemaakt. 
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Agenda 
juni – juli 2022 
 
 
23 juni   studiedag, alle leerlingen vrije dag 
29 juni   laatste MR van dit schooljaar 
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   Studiemiddag, alle leerlingen om 12:00 uur vrij! 
12 juli   Afscheidsavond groep 8 
14 juli   Uitzwaaien groep 8 
15 juli   Laatste schooldag, 11:30 uur school uit, alle leerlingen vrij 
 
Let op, in het vorige Contact was 12 juli nog niet opgenomen. Wij hebben die middag onze laatste 
personeelsvergadering zodat wij voor het nieuwe schooljaar de laatste puntjes op de ‘i’ te kunnen zetten. Alle 
leerlingen zijn dan vanaf 12:00 uur vrij! 

 

Verjaardagen 
Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd!”  
18 juni  Jairo Cecillia (gr. 5a) 

  Romi Voortman (gr. 8) 

20 juni  Lola Calkhoven (gr 3b/4b) 

  Liza van Voorthuizen (gr. 7) 

21 juni  Lian Baan (gr. 7) 

22 juni  Ruben Kreykes (gr. 6a) 

23 juni  Kay ten Hove (gr. 2) 

 

 

 


