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Contact – Constantijnschool Actueel
Rust in de vakantie
Na een roerige periode van corona-onrust merken we dat we
behoefte hebben aan ‘even eruit’ en ‘even echt rust’.
Daarvoor is de vakantie ook bedoeld. Even lekker
ontspannen, maar waar vind je echt rust? Is dat tijdens een
wandeling door het bos of langs het strand, óf juist lekker
onderuit in een stoel met een goed boek?
Denk eens aan Psalm 27 vs 4-5:
“Een ding heb ik van de Heere verlangd, dát zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van
mijn leven, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen
en te onderzoeken in Zijn tempel. Want Hij doet mij schuilen
in Zijn hut op de dag van het onheil”.

Persconferentie 15 februari
Na de voorjaarsvakantie meer versoepelingen mogelijk
De persconferentie is geweest en de berichten zijn positief. Wat een fijn bericht! Na de voorjaarsvakantie is er ook op
school weer veel meer mogelijk. Fijn om straks ook steeds weer meer ouders gezellig bij ons binnen te zien komen
wandelen.
Aangezien er best veel versoepelingen zijn, staan hieronder de maatregelen die na de voorjaarsvakantie op school
van toepassing zijn.
•

•

•
•
•
•

Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf de dag dat je positief getest bent, ga je je vijf dagen in
isolatie/quarantaine in plaats van zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt. Dit houdt in dat je op
de vijfde dag geen klachten meer mag hebben. Heb je die wel, dan mag je nog niet naar school.
Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen. Dit betekent dat wij ook
weer een opstart gaan maken met Estafette , Cheetah-groep en Bouw. Bouw zal vanaf 7 maart weer
opgestart worden.
Ouders, verzorgers en andere externen zijn weer welkom in school. U bent dus van harte welkom om een
keer binnen te komen als u vragen of andere meldingen hebt.
Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen
en voldoende ventileren gelden wel.
Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.
Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per week een
zelftest te doen blijft. Afgelopen woensdag zijn er in deze groepen weer 4 testen per leerling meegegeven. Na
de voorjaarsvakantie zullen wij deze weer uitdelen.

Wij hopen dat we het op deze manier voor iedereen veilig houden. Wanneer u vragen hebt, horen wij dat graag.

Luizencontrole
Luizenmoeders weer in school
De luizencontrole is een poosje blijven liggen. De hoogste tijd dus om dit gelijk na de vakantie weer op te starten.
Woensdagmorgen 2 maart zijn de luizenmoeders op school. Denken jullie er aan dat de kinderen zonder gel in hun
haren naar school gaan? We zullen via Parro nog een herinnering versturen.
We hopen een luisvrije periode tegemoet te gaan na de vakantie!

NL-DOET!
Zaterdag 12 maart 2022
Zaterdagochtend 12 maart willen we na 2 jaar weer een gezellige NL-DOET-ochtend organiseren. We willen samen
een aantal projecten rondom de school oppakken waaronder het ontsmetten van watervaten, onderhoud van de
tuinen en het schoolplein, maar ook het schoolgebouw. Samen willen we ervoor zorgen dat alles er weer spik en span
uitziet rondom de school. Jullie voelen de vraag natuurlijk al aankomen; Wie van jullie zou ons gezellig een ochtend
willen helpen? Een leuke kans ook om wat nieuwe gezichten te ontmoeten. Het is de bedoeling dat we starten om
8.30 uur en rond 12.00 uur afronden. Er is natuurlijk een heerlijke afsluitende lunch. Wie komt ons helpen? Opgave
kan via meester Marcel via m.beukers@constantijnschool.net. Mondeling mag natuurlijk ook!

Welkom nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen op school groep 0
Afgelopen dinsdag kwamen 6 nieuwe leerlingen met de school, de klas, de klasgenootjes en de juf kennismaken.
Juf Chantal heeft hiervoor het lokaal extra mooi versierd. Na de voorjaarsvakantie zullen de eerste leerlingen dagelijks
in de ochtenduren naar school komen en gedurende de rest van dit schooljaar zullen er steeds nieuwe leerlingen
bijkomen.
We wensen de nieuwe leerlingen, Maud, Saar, Celyn veel speel- en leerplezier!

Werkgroepen
Verschillende werkgroepen weer actief
Nu de versoepelingen weer kansen bieden om ouders en anderen op school welkom te heten, wil ik graag met
iedereen uit de verschillende werkgroepen kennismaken. Hiervoor worden kennismakingsavonden georganiseerd en
zullen de betrokkenen na de voorjaarsvakantie een uitnodiging ontvangen. Ik kijk uit naar deze kennismaking, maar
ook zeker naar de werkzaamheden die door de werkgroepen worden gedaan. Samen zorgen we voor een fijne en
prettige leeromgeving voor onze leerlingen.

10-minutengesprekken
10 minuten gesprekken voor alle groepen, uitgezonderd groep 8
Afgelopen maandag heeft u via een Parro-bericht de mogelijkheid gehad om u aan te melden voor een 10minutengesprek met de leerkracht van uw zoon/dochter. We zijn dankbaar dat deze gesprekken fysiek en dus op
school plaatsvinden. De gesprekken zijn op maandag 28 februari en donderdag 3 maart.
Houdt u Parro in de gaten zodat u op het juiste tijdstip aanwezig bent?

Verjaardagen
Onze jarigen: “Van harte Gefeliciteerd!”
20 februari

21 februari
25 februari

28 februari
1 maart
2 maart
3 maart
4 maart

Daan S. (gr. 8)
Daniël T. (gr. 1)
Saar L. (gr. 0)
Mila S. (gr. 1)
Ashley T. 9gr. 5b/6b)
Tarek A. (gr. 6a)
Sebastiaan A. (gr. 7)
Elena A. (gr. 7)
Celyn E (gr. 0)
Lisa Z. (gr. 5b/6b)
Jake B. (gr. 3b/4b)
Yocé K. (gr. 8)
Daan V. (gr. 3b/4b)
Emilia H. (gr 3a)
Juf Marieke Tijhuis

EU-schoolfruit
Voor de eerste week na de voorjaarsvakantie is nog niet duidelijk welk fruit wij kunnen verwachten.
Wij laten u via een Parro-bericht weten welk fruit op welke dag wordt uitgedeeld.

Voorjaarsvakantie
De komende week hebben we een welverdiende voorjaarsvakantie voor iedereen. Maandag 28 februari worden de
leerlingen weer om 8:25 uur op school verwacht!
Namens het team van de Constantijnschool wensen wij u een fijne vakantie.
Geniet ervan!

