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Afscheid 
‘Meester’ Sven 

Vandaag is ‘meester’ Sven voor het laatst bij ons op school. Elke vrijdag kwam Sven voor zijn maatschappelijke stage 

vanuit Reggesteyn getrouw bij ons op school. In verschillende groepen heeft hij de leerkrachten ondersteund vooral 

tijdens de gymlessen. Dat zullen de meeste leerkrachten wel gaan missen. Sven bedankt voor jouw hulp bij ons op 

school. Wij wensen jou veel succes met je verdere schoolcarrière en wie weet tot ziens! 
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Oproep vrijwilligers 
Pleinwacht 2022-2023 

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

pleinwacht tijdens de middagpauze van 12:15 tot 12:45 uur. In het vorige Contact stond 12:00 tot 12:30 uur, maar wij 

hebben dit vanwege organisatorische redenen aangepast.  

We werken met een voor- en achterplein en op beide pleinen willen we graag een medewerker van school samen met 

een ouder hebben. 

Inmiddels heeft zich al iemand gemeld, maar we zoeken nog voor de dinsdag en vrijdag een ouder die ons kan helpen 

Mocht dit u dit leuk lijken en kunt u een jaar tijdens schooltijden op één van de genoemde dagen ons daarbij helpen? 

Dan 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. 

 

Musical groep 8 
Al een aantal weken horen en zien wij vanuit het lokaal van groep 8 de leerlingen zingen en dansen. Zij zijn druk bezig 

met het oefenen voor de eind-musical. Nog een paar weekjes en dan kunnen zij laten zien wat zij al die tijd hebben 

geoefend. 

Maandag 27 juni wordt ook het podium in het speellokaal weer opgebouwd. Dit keer iets later dan normaal, omdat in 

het speellokaal een instroomgroep zit; tussen de leerkrachten van beide groepen is goed overlegd hoe het dit jaar 

wordt aangepakt. 

Donderdagochtend 7 juli en maandagochtend 11 juli wordt de musical voor de leerlingen van school gespeeld. 

Maandagavond 11 juli wordt de musical voor oma’s en opa’s en andere belangstellenden gespeeld en op 

dinsdagavond 12 juli is de grote avond, want dan wordt de musical voor de ouders en leerkrachten opgevoerd.  

We wensen de leerlingen veel succes met de laatste voorbereidingen én met de uitvoering van hun musical. 

 

Herinnering verkiezing MR 
Verkiezingen nieuw MR-lid 

Vorige week is de informatie omtrent de verkiezingen van de MR meegegaan. Stemmen kan nog tot vanavond 20.00 

uur. Heeft u uw stem nog niet uitgebracht, dan kan het dus nog! In het contact van volgende week zal de uitslag 

bekend worden gemaakt. 

 

MR 
Laatste bijeenkomst van dit schooljaar 

Dinsdag 28 juni komt de MR dit schooljaar voor het laatst bij elkaar. Aangezien de agendapunten openbaar zijn voor 

iedereen, kan deze door belanghebbenden opgevraagd worden via mr@constantijnschool.net. Voorheen hing de 

agenda ter inzage op school, maar gezien de huidige tijd is het een goede optie om deze digitaal op te vragen. In het 

volgende Contact zal een klein verslagje van de vergadering worden opgenomen. 

 

 

Agenda 
juni – juli 2022 

 

28 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 om 14:15 uur 

15 juli   Laatste schooldag, 11:30 uur school uit, alle leerlingen vrij 
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Rapporten 
Tweede rapport 

Gisteren, donderdag 23 juni, hebben wij een goede studiedag gehad waarin wij aan de hand van de Cito-uitslagen de 

leeropbrengsten per leerling hebben geanalyseerd. Vooraf hebben we eerst extra achtergrond informatie gekregen 

over het analyseren van de opbrengsten en hoe wij dit kunnen terugzien in Parnassys. 

Daarna hebben de juffen en meesters de rapporten geschreven die wij volgende week vrijdag 1 juli meegeven. 

Voor de groepen 1 t/m 8 is dit het tweede rapport en voor de instroomgroep het eerste rapport. 

 

Adoptie 
Vrijdag 1 juli 

Vrijdag 1 juli hebben we weer adoptie en gaat de adoptiebus weer rond. 

We willen vragen of u weer meedoet aan de ondersteuning van onze drie 

adoptiekinderen. Alvast hartelijk dank! 

 

 

 

 

Verjaardagen 
Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd!”  

26 juni  Laenzo Hofman (gr. 1) 

  Daan Meijers (gr. 5a) 

  David Touma (gr. 3b/4b) 

29 juni  Sara Averesch (gr. 2) 

  Kyara Zwoferink (gr. 2) 

30 juni  Tara van Gend (gr. 7) 

 

 

   

 

 

 


