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Contact – Constantijnschool Actueel
Pasen
Zondag 17 april 2022 eerste paasdag
Pasen is het feest van de opstanding: Jezus heeft het goed gemaakt tussen God en mensen. Er is vergeving van alle
zonden en schuld mogelijk, omdat Jezus deze schuld op zichzelf nam toen hij stierf aan het kruis. Omdat Jezus de
dood overwon en weer opstond, heeft de dood niet meer het laatste woord. Er sis leven na de dood! Hij was de eerste
die voor altijd terugkwam uit de dood en zijn opstanding houdt een belofte in voor de toekomst. Daarom is Pasen het
belangrijkste feest van alle christelijk feesten; Jezus staat op uit de dood, nadat hij gekruisigd en begraven is.

Mooi weer in aantocht
kledingrichtlijnen
Het mooie weer is in aantocht en dat merken en zien wij aan het zonnetje dat buiten lekker schijnt, maar ook merken
we dat in de kleding bij sommige kinderen. We willen u via deze weg nogmaals wijzen op de kledingrichtlijnen die
binnen alle basisscholen van PCPO hetzelfde zijn. Deze vindt u in de schoolgids. In het kort wil ik deze hier
benoemen:
Voor alle leerlingen en personeel geldt dat de kleding functioneel, veilig, fatsoenlijk (niet aanstootgevend) moet zijn en
past bij de Christelijke identiteit. Dit betekent onder anderen dat het dragen van een kort shirtje/badkleding, waardoor
bij voorbeeld een blote buik zichtbaar is, niet is toegestaan. Wilt u als ouders hier opletten bij de kledingkeuze van uw
zoon of dochter?

Paasviering
Paasviering in de klassen
Vanmorgen hebben de leerlingen in hun eigen groep een paasviering gehouden. Samen liederen zingen en luisteren
naar het Bijbelverhaal. Daarna heeft iedere groep de ochtend anders ingedeeld. Er zijn spelletjes gedaan, er is
geknutseld of een stadswandeling in Rijssen gemaakt. Aansluitend is er in iedere groep een paaslunch geweest. Wat
hebben de kinderen (samen met vaders en moeders) voor lekkere dingen gezorgd en wat is er lekker en vooral veel
gegeten.

Juf Linda
Groep 7
Juf Linda heeft deze week afscheid genomen van groep 7, want zij gaat met zwangerschapsverlof. Eind mei/begin
juni mogen juf Linda en haar man een derde kindje ontvangen. Wat een mooi en kostbaar geschenk. We wensen juf
Linda een mooie en goede zwangerschapstijd. Als alles goed mag gaan zal juf Linda rond de herfstvakantie weer op
school komen en daar kijken we ook nu al naar uit!

Koningsspelen
Vrijdag 22 april
Vrijdag 22 april mogen we weer op de bekende
manier de koningsspelen houden. Alle groepen
doen hieraan mee, maar er zijn verschillende
activiteiten per groep.
Voor de groepen 1 t/m 6 beginnen we de dag
met een ontbijt op school (via Parro wordt meer
informatie verstrekt). Na het ontbijt is op het plein
aandacht voor het Koningsdaglied en -dans.
Voor de groepen 1 t/m 6 zal op school
spellencircuit klaarstaan. Ook is er een leuke
verrassing voor de leerlingen van groep 1 t/m 6
Na de spelletjes gaan de kinderen van groep 1
t/m groep 4 naar huis. Dit zal om 12:00 uur zijn.
De groepen 5 en 6 blijven op school waar zij
samen eten en een kleine activiteit hebben. Zij
zijn om 13:30 uur vrij.
Voor groep 7 en 8 ziet het programma er anders uit. Zij gaan onder leiding van hun leerkracht naar één van de
sportvelden in Rijssen waar zij een sportieve ochtend hebben. Hierover ontvangen zij van de leerkracht informatie.

Dikke banden race
Zaterdagmiddag 7 mei
Dit jaar wordt er weer de Jumbo Dikke Bandenrace georganiseerd voor basisscholieren. Het evenement zal
plaatsvinden zaterdagmiddag 7 mei vanaf 14:00 uur op de finish-locatie van de Ronde van Overijssel aan de
Markeloseweg (tussen de rotonde en het Witte Hoes).
Er worden meerdere wedstrijden gehouden, ingedeeld per leeftijdscategorie.
Cat. 1 jongens en meisjes van 3, 4 en 5 jaar oud
14:00 uur: 100m sprint met loopfietsen
Cat. 2 jongens en meisjes geboren in 2016 en 2017
14:10 uur: 5 minuten wedstrijd

Cat. 3 jongens en meisjes geboren in 2013, 2014 en 2015
14:25 uur: 10 minuten wedstrijd
Cat. 4 jongens en meisjes geboren in 2010, 2011 en 2012
14:50 uur: 10 minuten wedstrijd
15:15 uur:
Huldiging voor de eerste drie van elke categorie.
Inschrijven kan via een inschrijfformulier (website https://www.rondevanoverijssel.nl/ronde-van-rijssen/) en ook vanaf
13:15 uur op bovengenoemde datum en locatie. Tevens kunnen vanaf dit tijdstip de rugnummers en eventueel te
lenen helmen afgehaald worden.
Meer informatie of meedoen? Neem dan contact op met: Ronny Klomp, telefoon: 06 – 12041570, email: dikkebandenracerijssen@gmail.com.

EU-schoolfruit
De laatste levering dit schooljaar
Het is de laatste levering van dit schooljaar. De leerlingen hebben weer veel geleerd over groente en fruit; ze weten
nu wanneer iets een stuk groente is en wanneer iets een stuk fruit is. Vanaf januari heb ik wekelijks een klein feitje
over de groente en fruitsoorten erbij vermeld.
Hoe wij het fruit eten de komende weken gaan vormgeven, leest u in het volgende Contact.
Komende week verwachten wij…..
Woensdag:
wortel: bevat caroteen dat heel goed is voor je ogen!
Donderdag:
appel: bevatten veel voedingsvezels en Kalium. Er zitten weinig calorieën in, dus erg gezond!
Vrijdag:
sinaasappel: zitten vol met vitamine C, mineralen en vezels; goed voor je weerstand!

Verjaardagen
Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd!”
16 april
Sepp Nijzink (gr. 4a)
17 april
Juf Carolien ter Harmsel
19 april
Joshua Botma (gr. 6a)
20 april
Jelle vd Kolk (gr. 1)
21 april
Ayham Kakhi (gr. 7)
22 april
Cas Meilink (gr. 0)

Het team van de Constantijnschool,
wenst jullie allemaal hele fijne en
gezegende paasdagen!

