
 

 

 

 

 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Afscheid nemen  

De laatste schoolweek stond bij ons in vooral 

in het teken van afscheid nemen. We hebben 

afscheid genomen van stagiaires, leerlingen, 

ouders en leerkrachten. Verderop in dit 

contact veel aandacht voor iedereen die 

afscheid heeft genomen. 

Een afscheid brengt altijd een lach en een 

traan met zich mee; er zijn mooie momenten 

geweest, maar misschien ook wel minder 

mooie momenten. Zo hebben we allemaal wat 

meegemaakt, maar we mogen nooit vergeten 

dat Jezus onze Leidsman was, is en altijd 

blijft!  Hij is onze Leidsman van ons geloof en 

Hij geeft en bepaalt de richting op de weg die 

wij zelf hebben uitgestippeld. Die weg is voor 

iedereen anders, maar we komen door het 

geloof allemaal bij hetzelfde eindpunt; God, 

onze Vader in de hemel. En op die weg wil 

God ons beschermen zoals een adelaar met 

zijn enorme vleugels zijn jonkies beschermt bij 

het vliegen, als ze uit de lucht dreigen te 

vallen vangt hij ze op met zijn vleugels, maar 

ook bij gevaar kunnen ze schuilen onder zijn 

vleugels.  

Vanaf deze kant wil ik iedereen Psalm 8 vers 

14 meegeven. We mogen weten dat Hij ons 

altijd beschermt en dat je bij Hem veilig bent, 

waar je ook naartoe gaat! 

Terugblik 
1 januari 2022 begon ik als directeur van de Constantijnschool en ik krijg regelmatig de vraag of het mij bevalt en of ik 
al gewend ben. Ik kan op beide vragen beantwoorden met: “ja”, maar ik moet nog wel wennen; er komt veel op mij af. 
Ik heb in het afgelopen halve jaar veel kinderen mogen leren kennen en ik ken ook al redelijk wat namen. Ik heb het 
enorm naar mijn zin en ik heb ook veel mogen doen en veel kunnen leren. Er zijn werkzaamheden geweest die voor 
mij totaal nieuw zijn en dan is het soms best lastig om te kijken hoe ik dat moet aanpakken. Ik heb het geluk dat ik een 
team met fijne collega’s om mij heen heb die mij ook graag helpen en waar ik ook hulp van mag vragen. We doen het 
per slot van rekening samen; samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderwijs van uw kinderen en dat is waar ik het 
afgelopen half jaar enorm veel plezier van heb gehad; kinderen zijn goud eerlijk en kijken naar je op en zij nemen jou 
in vertrouwen. Dat laatste merk ik regelmatig als ik bijvoorbeeld in de gang loop en dat kinderen spontaan een knuffel 
komen geven. Ik kijk uit naar het nieuwe schooljaar en de jubileumweek waar wij elkaar ook kunnen ontmoeten. 
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Afscheid juf Annie 
Juf Annie gaat met pensioen 
Na ruim 31 jaar werkzaam te zijn geweest binnen PCPO waarvan 27 jaar op de Constantijnschool gaat juf Annie met 
pensioen. Afgelopen maart vierden we nog haar 40-jarig jubileum in het onderwijs en gisteren hebben we uitgebreid 
stil gestaan bij haar pensioen. De hele dag stond in het teken van haar afscheid op de Constantijnschool.  
’s Morgens is zij in stijl opgehaald in een witte Porsche cabrio. Op school werd zij door alle leerlingen ontvangen met 
een mooi en goed ingestudeerd lied. Juf Annie heeft in iedere groep een klein afscheid gehad en zij heeft daarbij voor 
alle leerlingen een mooi afscheidscadeau uitgedeeld, namelijk een boek passend bij de doelgroep. ’s Middags heeft 
zij met de leerlingen van de onderbouw lekker gepicknickt bij de ‘Blauwe speeltuin’ in de Braakmanslanden. Alle 
kinderen hadden lekkernijen meegenomen die juf Annie uiteraard moest proeven. 
’s Middags hebben genodigden en andere belangstellende tijdens de receptie juf Annie bedankt voor haar inzet voor 
de leerlingen op school. En ’s avonds hebben wij als collega’s het pensioen van Annie gevierd met een mooi 
driegangendiner. 
We wensen juf Annie heel veel goed jaren in gezondheid samen met haar kinderen en kleinkinderen en daarbij de 
zegen van God toegewenst. We bedanken haar voor haar jaren lange inzet voor alle kinderen in afgelopen jaren hier 
op de Constantijnschool. We zullen haar expertise zeker gaan missen. 
 
God heeft ons gezegend 

met een prachtige collega. 

Al de voorbije jaren 

heb je ons gesteund waar nodig 

met je wijsheid en ervaring. 

Bedankt daarvoor en nu ga je met pensioen. 

En zelfs nu je met pensioen gaat, 

heeft onze Heer plannen voor jou; 

het doorgeven van jouw wijsheid 

en Zijn woorden van liefde 

aan jouw (klein)kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afscheid juffen en meesters 
Een laatste week vol met meesters en juffen die afscheid hebben genomen 
In groep 6a hebben we afscheid genomen van Meester Maarten. De kinderen hebben elke maandag mooie lessen 
van hem gehad, maar aan alles komt een eind. Meester Maarten gaat volgend jaar op de Wilhelminaschool nog een 
jaar stagelopen en daarnaast werkt hij op de Elimschool. We wensen hem een goede en leerzame stage en veel 
succes met zijn opleiding. Daarnaast hebben we in groep 6a afscheid genomen van meester Jormen. Hij heeft vanuit 
de Passie een stage bij ons gelopen om te kijken of het onderwijs iets voor hem is. Dit is zeker gelukt, hij gaat verder 
met de opleiding voor onderwijsassistent. Misschien zien we hem in de toekomst nog wel een keer. 
 
In groep 7 namen we afscheid van juf Esther. Zij heeft vanaf 19 april op de maandag en dinsdag juf Linda vervangen. 
Volgend schooljaar gaat zij aan het werk op verschillende scholen binnen PCPO. We wensen haar heel veel succes 
en misschien zien we haar nog een keertje terug. 
 
In groep 5b/6b hebben ze afscheid genomen van meester Arno. Meester Arno is sinds februari op de donderdag en 
vrijdag in groep 5b/6b geweest en hij heeft daarmee juf Heleen vervangen. Volgend schooljaar is meester weer 
fulltime aan het werk op de Wilhelminaschool en we wensen hem daarbij heel veel succes. 
 
In groep 8 hebben we afscheid genomen van juf Rachel. Zij heeft hier een jaar haar stage voor de PABO gedaan en 
volgend schooljaar gaat zij haar LIO op de Beatrix doen. We wensen haar heel veel succes met het afronden van 
haar opleiding. 
 
Juf Anita, persoonlijke begeleidster van Tim van Voorthuizen, gaat ons na 8 jaar verlaten. Nu Tim van school gaat, zal 
ook Anita afscheid moeten nemen. Tim heeft hier vanaf groep 1 t/m groep 8 op school gezeten en dat is mogelijk 
geweest door de inzet van Anita. We hebben Anita leren kennen als een betrokken persoon met een hart voor 
kinderen en speciaal voor kinderen met het syndroom van Down. Anita was niet alleen betrokken bij Tim, maar Anita 
heeft ook altijd oog gehad voor anderen, zoals collega’s. We gaan haar hier op school enorm missen en wensen haar 
heel veel plezier en Gods zegen op de Beatrixschool waar zij weer een kind met het Syndroom van Down gaat 
begeleiden. 
 

 
Afscheid Groep 8 
De eindmusical van groep 8 
Al een paar weken galmden de liedjes van de musical door de school en we zagen zo af en toe verklede leerlingen 
van groep 8 door school lopen. 
Voordat de musical werd opgevoerd voor de ouders hebben zij eerst drie voorstellingen gegeven. Op 
donderdagochtend 8 en maandagochtend 11 juli hebben de leerlingen van alle groepen de musical gezien en op 
maandagochtend waren ook de mensen van Het Punt (DAC) aanwezig om mee te genieten van de musical. Op 
maandagavond 11 juli waren oma’s, opa’s, broertjes en zusjes, maar ook andere belangstellenden van harte welkom 
om de musical te zien. Het hoogte punt was natuurlijk op dinsdag 12 juli. Op die avond hebben de leerlingen de 
musical voor hun ouders opgevoerd en wat was het een mooie musical. We blijken veel verschillende talenten in ons 
midden te hebben. Het was een fijne avond met misschien een lach en een traan. Donderdag 14 juli hebben we met 
alle kinderen de leerlingen van groep 8 uitgezwaaid! Ze gaan naar het VO en we wensen hen daarbij heel veel 
succes, maar bovenal Gods zegen toe! 

 
 
  



Afscheid kinderen 
Ook gaan een aantal kinderen ons verlaten 
Allereerst de familie Schellevis. Zij zijn verhuisd naar de wijk Veeneslagen en hebben vanwege de afstand gekozen 
om met hun kinderen naar de Julianaschool te gaan. Daan neemt al afscheid, omdat hij in groep 8 zat. Kyan zit nu 
nog in groep 6a en Suze in groep 2. Zij zullen hun basisschooltijd voortzetten op de Julianaschool en wij wensen hen 
daar een fijne tijd en heel veel plezier. We willen de familie Schellevis bedanken wij de familie voor hun vertrouwen in 
onze school en we wensen hen een hele fijne tijd in hun nieuwe woning. 
 
Ook de familie Ten Hove gaat ons verlaten. In groep 5b/6b zit Tobias en zijn tweeling zus Elise zit in groep 6a. In 
groep 4a neemt Joëlle afscheid en dat geldt ook voor Jesse in groep 2. De familie Ten Hove heeft voor hun kinderen 
gekozen voor de Akkerwal in Ypelo, dat ligt tussen Enter en Wierden en is een kleinschalige school. We wensen 
Tobias, Elise, Joëlle en Jesse een hele fijne tijd op de Akkerwal. De familie Ten Hove willen we bedanken voor hun 
input de afgelopen jaren. Maarten ten Hove heeft onlangs afscheid genomen als MR-voorzitter en we willen hem 
bedanken voor die taak. 
 
In groep 1 heeft Lize Schottert afscheid genomen. Ook zij gaat met haar ouders verhuizen naar de Veeneslagen en 
Lize begint volgend jaar in groep 2 op de Julianaschool. We wensen Lize een fijne tijd en veel plezier op de 
Julianaschool. De familie Schottert willen we bedanken voor hun vertrouwen in onze school en wensen hen veel 
plezier in hun nieuwe woning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid gezinnen 
Ook ouders namen afscheid 
Met het afscheid van de leerlingen van groep 8 namen ook 14 gezinnen afscheid van de Constantijnschool. Sommige 
ouders zijn een lange tijd aan ons verbonden geweest doordat zij meerdere kinderen op onze school hebben gehad 
en sommige ouders wat korter. Het afsluiten van de basisschool is altijd een bijzonder moment. Je gaat je dan als 
ouder realiseren dat 8 jaar basisschool eerst een lange tijd lijkt, maar dat het achteraf is voorbij gevlogen, maar ook  
dat je zoon of dochter groter wordt en al bijna de wijde wereld ingaat. 
We willen alle ouders bedanken voor hun vertrouwen in onze leerkrachten en onze school.. Bedankt familie Altena, 
familie Cosut, familie Hanna, familie Harbers, familie Kokowitis, familie Kreijkes, familie Lakatos, familie Ligtenberg, 
familie Ruiter, familie Schellevis, familie Schulz, familie Voortman (wie van de drie, ouders van Levi) familie 
Waggeveld en familie Wessels.  
Een paar ouders wil ik ook bedanken voor hun hulp op welke manier dan ook:  
Joanne Harbers, moeder van Elise, tot vorig jaar was zij voorzitter van de MR en afgelopen najaar heeft zij afscheid 
genomen van die taak.  
Denise Bruggink, moeder van Nynke, heeft het langst hier op school meegedraaid als overblijfmoeder en later als 
pleinwacht. De familie Bruggink was 30 jaar verbonden aan onze school. 
Ali Waggeveld, moeder van Noa,  was elke woensdag na de vakantie aanwezig als één van de luizenmoeders. 
Nicole Dannenberg, moeder van Sam, heeft meegeholpen in de ouderwerkgroep en daar haar steentje aan 
bijgedragen. 
 
Bedankt 
 
 
 

  



Jubileum week 
40-jarig bestaan van de Constantijnschool 
1 augustus 2022 bestaat de Constantijnschool 40 jaar en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We 
hebben daarom van maandag 5 tot en met vrijdag 9 september 2022 een jubileumweek vol met leuke activiteiten voor 
iedereen georganiseerd. 
We willen hierover nog niet te veel vertellen, want het moet een verrassing blijven. 
In de eerste schoolweek krijgt u meer informatie over deze leuke week. We kunnen deze week niet zonder de hulp 
van ouders en daarom alvast een oproep voor ouders die op dinsdag 6 september ons zouden willen komen helpen. 
In de eerste scholweek wordt u hiervoor benaderd. 
 
Op woensdag 7 september hebben onze jaarlijkse schoolreis gepland. We gaan met alle groepen een dag weg. De 
kosten voor dit schoolreisje bedragen € 25,00 per kind en hiervoor komt in de eerste schoolweek een betaalverzoek. 
 
Op donderdagavond organiseren we samen met de ouders van de werkgroep een gezellige gezinsavond op het plein 
(parkeerplaats) achter de school. Er is die avond van alles te beleven. 
 
Hoe de week er verder uitgaat zien, laten we u in de eerste schoolweek weten. 
 

 

Geboren  
Broertje geboren 

In het gezin Adam is donderdag 7 juli een zoontje geboren en hij heeft de 

mooie naam Lowen gekregen. Lily-Rose uit groep 3a is nu de trotse grote 

zus. 

Lowen en moeder maken het  beiden erg goed. We feliciteren van harte 

vader Jeffrey en moeder Eline met hun zoon en Lily-Rose met haar broertje 

Lowen. Van harte Gods zegen gewenst bij de opvoeding van kleine Lowen.

  

 

Agenda 
Juli/augustus/september 2022 

 

18 juli t/m 26 aug.  Zomervakantie 

29 augustus  Eerste schooldag; 8:25 uur beginnen we 

weer! 

30 augustus  Opening schooljaar PCPO; 19:00 uur, zie 

afbeelding hiernaast 

31 augustus informatieavond groep 2 18:30 - 19:15 uur 

1 september informatieavond groep 1 18:30 - 19:15 uur 

 Informatieavond groep 3 19:30 - 20:15 uur 

12 – 15 september Startgesprekken groepen 3 t/m 8  

 

 

  



Verjaardagen 
Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd!”  

Een hele lange lijst! Zowel kinderen die nog niet officieel naar school gaan als kinderen die net de school hebben 

verlaten en alle kinderen en juffen/meesters die daar tussen zitten. De kinderen die tot en met de vakantie jarig zijn, 

worden nog in de huidige groep genoemd. De kinderen die vanaf 29 augustus jarig zijn, staan in de nieuwe groep 

vermeld.  

 

3 juli  Sem Isik (gr. 0) 

12 juli  Nathan Aalderink (gr. 0) 

16 juli  Elaiza van Dijk (gr. 6a) 

  Tjitske Koster (gr. 7) 

21 juli  Hannah Spenkelink (gr. 5b/6b) 

22 juli  Britt Altena (gr. 8)  

  Keano Haase (gr. 8)  

23 juli  Nada Abdou (gr. 4a) 

24 juli  Nicole Kiela (gr. 1) 

  Noa Schöppers (gr. 7) 

25 juli  Meester Sander Beltman 

  Gijs Averesch (gr. 0) 

30 juli  Juf Janet Ligtenberg 

31 juli  Joëlle Haase (gr. 7) 

1 augustus Marli Geerligs (gr. 1) 

  Milou Schra (gr. 7) 

4 augustus Vince Lammers (gr. 2) 

12 augustus Miah Koning (gr. 6) 

16 augustus Raphel Caliskan (gr 1) 

  Micah Mannenschijn (gr 0) 

18 augustus Joan Poortman (gr. 6a) 

20 augustus Isabella Vellema (gr. 3a) 

  Meester Bert Eefting 

23 augustus Maurits Kwintenberg (gr. 3a) 

  Tobias Kwintenberg (gr. 3b/4b) 

26 augustus  Jasmijn Stam (gr. 3b/4b) 

27 augustus Jayson Haase (gr. 3a) 

 

Nieuw schooljaar 

29 augustus Mailynn Schra (gr. 5) 

31 augustus Amber Aanstoot (gr. 2) 

  Dani Otten (gr 5) 

1 september Noud Brinks (gr.1 ) 

 

 

 

Vakantie 
Tijd van rust 

De vakantie staat voor de deur, niet alleen voor de 

kinderen en ouders, maar ook voor onze leerkrachten. 

Achter de schermen zijn zij al druk geweest met de 

voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar en nu 

mogen zij genieten van een welverdiende rust. 

We wensen u en jullie een hele fijne vakantie en wij zien 

de kinderen graag op maandag 29 augustus om 8:25 

uur weer terug op school. Tot dan! 

 

Team Constantijnschool 

 


