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Contact – Constantijnschool Actueel
Storm!
Wat een storm en regen gisteravond en toen het even rustig was, zagen we in Rijssen dat veel straten onder water
stonden. Leuk voor sommige kinderen; we hoorden verhalen over zwemmen in het water of met een bootje of
luchtbed ‘varen’ op het water in de straat, maar we denken ook aan gezinnen waar het water schade in huis heeft
aangericht. Als directeur ga je ook meteen de school inspecteren en gelukkig viel de schade op onze school enorm
mee. Enkele toiletten waren overstroomd en op een paar plekken is het water via het plafond naar binnen gekomen
waardoor er ook plafondplaten doorweekt op de grond lagen. Dit in tegenstelling tot andere schoolgebouwen van
onze vereniging. Vooral de Julianaschool locatie Roerdomp heeft veel schade waardoor de school vandaag voor
leerlingen gesloten is, maar ook op de Beatrix, Wilhelmina en Elimschool hebben zij wateroverlast gehad.
Na zo’n enorme regenbui zoals wij die gisteren in Rijssen hebben gehad, moet ik vaak denken aan het lied van Sela
“Ik zal er zijn” We zagen dan wel geen regenboog gisteravond, maar ik weet zeker dat die regenboog er is.
IK ZAL ER ZIJN
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Oproep vrijwilligers
Pleinwacht 2022-2023
Inmiddels heeft een aantal ouders zich opgegeven om komend jaar ons te ondersteunen met de pleinwacht. Alvast
hartelijk dank daarvoor, maar ik kom nog één persoon te kort om het pleinwachtrooster volledig te dichten.
We zoeken nog iemand voor de dinsdagmiddag van 12:15 tot 12:45 uur. Als u niet wekelijks kunt, maar wel één keer
in de twee weken of één keer in de maand op de dinsdag, kunt u zich ook aanmelden door contact op te nemen met
Marcel Beukers. Dit kan via de mail: m.beukers@constantijnschool.net of telefoon 0548-540799 / 06-19014525, maar
gewoon even binnenkomen lopen mag uiteraard ook.

MR
Laatste bijeenkomst van dit schooljaar
Afgelopen dinsdag is de afsluitende MR vergadering van dit schooljaar geweest. We zijn blij om mee te kunnen delen
dat er vanuit het team en vanuit de ouders nieuwe MR-leden zijn verkozen. Vanuit het team is dit juf Linda Minkjan en
vanuit de ouders Margriet Scheppink. Zij zullen na de vakantie de plek van juf Henrike Kodde en Maarten ten Hove
overnemen. Op de valreep heeft nog een MR-lid aangegeven vanwege omstandigheden te gaan stoppen als lid van
de MR (dit vinden wij erg jammer, maar respecteren daarin de gemaakte keuze). Dit kwam na de uitslag van de
verkiezingen. We hebben besloten om na de vakantie weer een nieuwe verkiezing uit te zetten. We hebben de
uitkomsten van de poll over de schoolfotograaf besproken (we zullen de komende jaren verder gaan bij Backx).
Verder hebben we de jaarplanning van de Constantijnschool besproken en hiermee ingestemd. Tenslotte is het
afgelopen seizoen van de MR geëvalueerd. Misschien kunt u alvast nadenken of u wilt meedoen, maar daarover na
de zomervakantie meer. Bij deze willen we u graag alvast een fijne vakantie toewensen en graag tot volgend
schooljaar!

Huggy Wuggy knuffels
Knuffeltrend
Op school horen we berichten dat er een knuffeltrend is met enge knuffels; ze zien eruit als monsters met lange
slungelige armen en benen met een enge mond met veel scherpe tanden. De knuffel heet Huggy Wuggy. Het karakter
van Huggy Wuggy komt uit een horror-game, de blauwe pop was een schattig knuffeltje, maar werd door
experimenten een bloeddorstige moordenaar. De knuffel met de scherpe tanden is ook al te zien in meerdere tiktokfilmpjes en zelfs bij Peppa Pig op YouTube.
In Engeland zijn ouders ook al gewaarschuwd voor deze trend. Daar is al gezien dat kinderen het karakter na gaan
doen, door elkaar bijvoorbeeld stevig te omhelzen en dan kwaadaardige dingen in het oor fluisteren.
Dit is voor ons reden genoeg om het met u als ouder(s)/verzorger(s) te delen. Wij vinden dit verhaal best
zorgwekkend. We hebben besloten dat deze knuffels niet naar school mogen worden meegenomen. Het past ook niet
binnen de christelijke identiteit van onze school. Meer informatie kunt u ook lezen op: https://www.jmouders.nl/trendhuggy-wuggy-kinderen-rage-knuffel/

Rapporten
Tweede rapport
Vandaag zijn de rapporten uitgedeeld aan de kinderen. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen hun tweede rapport
mee en voor de instroomgroep is dit het eerste rapport. We zijn trots op alle kinderen en hun prestaties en
ontwikkelingen op school. Volgende week heeft u de mogelijkheid in gesprek te gaan met de juf of meester, maar dit
is niet verplicht en alleen bedoelt als u daar de behoefte aan heeft. U kunt dan contact opnemen met de juf of meester
van uw kind. Mochten de juffen en meesters aanleiding zien voor een gesprek, zullen zij met u contact opnemen.
Volgend jaar is het natuurlijk best spannend voor de kinderen, want een nieuwe groep en misschien ook wel een
nieuwe juf of meester kan best spannend zijn. Daarom organiseren wij op maandag 11 juli een kijkmiddag in het
‘nieuwe’ lokaal en kunnen de kinderen ook vast kennismaken met de nieuwe juf of meester.

Vakantierooster 2022-2023
Vakantierooster
Voor het schooljaar 2022-2023 is het vakantierooster als volgt vastgesteld:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

17 oktober 2022
26 december 2022
27 februari. 2023
7 april 2023
24 april 2023
18 mei
29 mei 2023
24 juli 2023

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

21 oktober 2022
6 januari 2023
3 maart 2023
10 april 2023
5 mei 2023
19 mei 2023

t/m

1 september 2023

Naast de vakantiedagen zullen er ook studiedagen zijn waarop de kinderen vrij zijn. De data van de studiedagen
delen wij met u aan het begin van het schooljaar.

Agenda
juli 2022
4 t/m 6 juli
4 t/m 8 juli
11 juli
12 juli
12 juli
14 juli
15 juli
18 juli t/m 26 aug. 2022
29 augustus 2022

Grote schoonmaakavonden
Facultatieve gesprekken
Musical groep 8 voor belangstellenden
Studiemiddag, alle leerlingen om 12:00 uur vrij!
Afscheidsavond groep 8
Uitzwaaien groep 8 om 14:15 uur
Laatste schooldag, 11:30 uur school uit, alle leerlingen vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag

Verjaardagen
Onze jarigen “Van harte gefeliciteerd!”
2 juli
Tim van Voorthuizen (gr. 8)
3 juli
juf Marleen Ligtenberg
5 juli
Joey Lunding (gr. 3a)
8 juli
Rilana Oude Nijhuis (gr. 5b/6b)
Eva Schoolderman (gr. 6a)

