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Contact – Constantijnschool Actueel

Themadienst ‘Geloven zonder
zien’
Zondag 6 februari
Het is al bijna een week geleden dat de themadienst is
gehouden. In alle kerken in Rijssen is afgelopen zondag 6
februari de themaweek afgesloten met een dienst. Voor de
Constantijnschool waren wij verbonden aan de Hoeksteen
waar dominee Maas de dienst voorging. De kerk zat ‘vol’
voor zover dat mogelijk was. Mooi om te zien hoeveel
kinderen aanwezig konden zijn en op hun beurt een steentje
konden bijdragen. Nynke en Gijs mochten de wet van god
voorlezen, knap gedaan!
Het koor, verschillende kinderen uit verschillende groepen,
zong vooraf het lied: ‘K stel mijn vertrouwen op de Heer mijn
God’ Dat bracht mij ook bij de tekst bovenaan deze pagina.
Vertrouw maar op de Heer, Hij wijst je de weg die je moet
gaan.

MR-vergadering
Woensdag 9 februari…
Afgelopen woensdag hebben we als MR weer bij elkaar gezeten. We hebben afscheid genomen van Corine Voortman
en ons nieuwe lid Elisabeth Schaap verwelkomd. Marcel heeft ons gepresenteerd hoe hij de samenwerking met de
MR voor zich ziet. De poll die we via parro hadden uitgezet hebben we besproken. De conclusie is dat veel ouders
hier meerwaarde in zien en graag een poll voor ons invullen. De volgende poll komt er binnenkort aan!

Voorleeswedstrijd
Nynke mocht voor de Constantijnschool meedoen
Afgelopen woensdagavond heeft Nynke in het Kulturhus in Holten meegedaan
aan de voorleeswedstrijd van Rijssen-Holten. Ze heeft fantastisch gelezen net
als de andere 10 kandidaten. Nynke heeft gekozen om een stukje voor te lezen
uit het boek ‘Het spannendste schoolreisje ooit’ waarin een klas op
schoolreisje naar een museum in Amsterdam gaat, maar een jongen uit de klas
heeft daar geen zin in en gaat alleen op ontdekkingstocht, maar hij verdwaalt.
Een mooi en spannend verhaal. We hadden het te doen met de jury, zo goed
werd er gelezen, dus hadden zij de moeilijke taak een winnaar aan te wijzen.
Dit is Nynke helaas niet geworden, maar nogmaals ontzettend knap gedaan
Nynke!

10-minutengesprekken
Gesprekken en rapporten
Na de voorjaarsvakantie staan de 10-minutengesprekken gepland. Deze worden zoals het er nu naar uitziet fysiek op
school gehouden. De gesprekken zijn gepland op maandag 28 februari en donderdag 3 maart. U ontvangt hiervoor
een uitnodiging. De gesprekken zijn naar aanleiding van de cito’s en andere toetsen die zijn geweest. Afgelopen
woensdag hebben we alle uitslagen geanalyseerd en verwerkt en ook zijn de rapporten geschreven. De rapporten
worden volgende week vrijdag meegegeven.

EU-schoolfruit
Komende week verwachten wij…
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Piel de sapo meloen, een sappige meloen met een heerlijk karakteristiek aroma.
Sinaasappel, door de hoeveelheid vitamine C, kan een sinaasappel bijdragen aan een gezonde huid.

Appel,

Agenda
Februari /maart 2022
10, 14 en 17 febr.
21 t/m 27 febr.
28 febr. en 3 maart:

Schoolkeuzegesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie!
10-minutengesprekken

Verjaardagen
Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd”
In het Contact van 4 februari is een grote fout gemaakt met de verjaardagen, vandaar dat alle jarigen van zowel de
afgelopen week als komende week hier worden genoemd.
Zaterdag 5 februari
Zondag 6 februari
Maandag 7 februari
Vrijdag 11 februari
Zaterdag 12 februari
Maandag 14 februari
Dinsdag 15 februari
Woensdag 16 februari
Donderdag 17 februari

Britt Haase, 9 jaar (gr. 5a)
Michelle Smit, 10 jaar (gr. 6a)
Jamie Elmas, 10 jaar (gr. 6a)
Luka Wolters, 10 jaar (gr. 5b/6b)
Femke Alferink, 6 jaar (gr. 2)
Finn Mossink, 5 jaar (gr. 1)
Juf Corine Voortman (gr. 6a)
Huub Leverink, 9 jaar (gr. 5a)
Rogier Leverink, 9 jaar (gr. 5a)
Roos Ajaj, 11 jaar (gr. 7)
Maud Endeman, 4 jaar (gr 0)

