Nr. 25– 11 maart 2022

Contact – Constantijnschool Actueel
3e Lijdenszondag
Zondag 13 maart 2022
Zie het lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden wordt hij veracht
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
Als hij roept: het is volbracht
Ja ik dank u voor uw genade o heer
Dat u het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan mij telkens weer
Uw genade is mij genoeg

Biddag
‘blijvend- bidden’
Woensdag 9 maart hebben wij samen met de leerlingen
en leerkrachten van de Willem Alexanderschool na twee
jaar weer een biddagviering in de kerk gehad. We
hebben weer mogen bidden voor een zegen op ons
werk, voor een goed oogst, maar ook hebben we
gebeden voor de oorlog in Rusland en Oekraïne. Om
9:00 uur zaten alle leerlingen en leerkrachten in de
Hoeksteen waar we samen hebben gezongen en
gebeden. We hebben geluisterd naar het verhaal van
Daniël hoe hij ondanks de wet bleef bidden en daardoor
in de leeuwenkuil belandde, maar door Gods werk bleef
Daniël ongedeerd. Dit laat zien hoe wij mogen
vertrouwen op God en dat wij mogen vragen om Zijn
hulp, zeker in een tijd waarin wij nu leven.

Corona
Besmettingen op school
Zoals u waarschijnlijk wel gehoord hebt, lopen de besmettingen landelijk weer op. Dit komt bij ons op school nog niet voor,
maar afgelopen week hebben we helaas groep 1 en 2 een aantal dagen vrij moeten geven vanwege een collega die positief
getest is. We doen er natuurlijk van alles aan om klassen zoveel mogelijk op school te houden, maar soms kan het
voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is of dat het intern niet opgelost kan worden waardoor een klas moet
thuisblijven. Nu de besmettingen landelijk weer oplopen, bestaat de kans dat het vaker kan voorkomen dat een juf of
meester positief getest is en daardoor niet naar school kan. We blijven voor de groepen 5 t/m 8 met regelmaat testen
meegeven.

Even voorstellen
Nieuwe juf in groep 7
Hoi allemaal!
Mijn naam is Esther Mensink en ik ben 20 jaar. Inmiddels heb ik
de Pabo bijna afgerond aan de Viaa in Zwolle. In mijn vrije tijd
houd ik van wandelen en creatief bezig zijn. Verder ben ik vaak
met familie of vrienden te vinden. Tot de zomervakantie sta ik
voor groep 7 op maandag en dinsdag. Hebben jullie
vragen/opmerkingen, spreek me gerust aan!
Groetjes Esther
Wij wensen juf Esther een mooie en fijne tijd op de
Constantijnschool en natuurlijk heel veel succes!

Schoolvoetbal groep 5&6
Woensdag 16 maart
Woensdag 16 maart strijden leerlingen uit groep 5 en 6 tegen leerlingen van andere scholen. Wij hebben 2 jongensteams en
twee meisjesteams. De eerste wedstrijd start om 13:00 uur, zie schema’s. Er is een poule voor de jongens en een poule
voor de meisjes. Na een aantal wedstrijden in de jongens poule vinden om 16:00 uur de finales plaats. Om 16:00 uur de
plekken 5&6 en 3&4 en om 16:20 uur is de finale tussen nummer 1 en 2 van de poule.
De finales in de meisjes poule beginnen om 15:40 uur voor de plekken 3&4 en om 16:00 uur is de finale tussen de nummer
1 en 2 van de poule.
We wensen alle voetballers heel veel succes! U komt toch ook kijken?
Aangezien de eerste wedstrijden om 13:00 uur beginnen, zijn de leerlingen van groep 5 en 6 die niet met de wedstrijd
meedoen, om 12:00 uur vrij.
De wedstrijden vinden plaats op sportpark De Koerbelt op de voetbalvelden van voetbalvereniging Excelsior ’31.
Allemaal veel plezier en succes toegewenst!

Pouleschema jongens:

Pouleschema meisjes:

Veiligheidsmonitor
Onderzoek naar de veiligheid in en buiten school
Sociale veiligheid staat meer dan ooit in de belangstelling en door deel te nemen aan de Landelijke Veiligheidsmonitor voor
het primair onderwijs, krijgen wij inzicht in de manier waarop zowel leerlingen als leerkrachten, leidinggevenden en ouders
de sociale veiligheid op onze school ervaren.
Inmiddels zijn de leerlingen van groep 7 en 8 en de leerkrachten benaderd om de vragenlijst in te vullen.
Wij willen u vragen ook deel te nemen aan dit onderzoek. U ontvangt via uw e-mail de nodige informatie over de manier
waarop u kunt deelnemen.

Inzameling Oekraïne
Veel spullen ingezameld
Afgelopen week konden leerlingen allerlei spullen meebrengen die bedoeld zijn voor de noodhulp in Oekraïne. En wat
mogen wij trots zijn op onze leerlingen, want er zijn veel spullen verzameld zoals handdoeken, luiers, tandpasta, shampoo,
zeep en etenswaar; te veel om op te noemen. Wij willen iedereen bedanken voor deze inzameling en wij hopen dat die kan
bijdragen aan de noodhulp in Oekraïne.

EU-schoolfruit
Komende week verwachten wij…..
Woensdag:
worteltjes
Donderdag:
minneola
Vrijdag:
sinaasappel

Agenda
Maart – april 20202
16 maart
schoolvoetbal groep 5&6
23 maart
schoolvoetbal groep 7&8
28 maart
theoretisch en praktisch verkeersexamen groep 7
28 maart
MR-vergadering, deze is vanwege omstandigheden verplaatst
12 april
studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
15 april
Goede vrijdag
17&18 april
Pasen, maandag 18 april 2e paasdag, alle leerlingen vrij

Verjaardagen
Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd!
11 maart
Salomé V. (gr. 0)
13 maart
juf Egberdien Haase
17 maart
Silke B. (gr. 2)
Levi V. (gr. 8)
Rosa V. (gr. 0)

