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Contact – Constantijnschool Actueel
Tropische temperaturen
Warme laatste week
Volgende week, de laatste schoolweek, ziet het ernaar uit dat de temperaturen flink kunnen oplopen.
Vorige week schreef ik nog over de storm die veel wateroverlast bezorgde en nu krijgen we een periode met warmte
en droogte, maar gelukkig hebben we volgende week een vrij korte week met 3 vrije middagen.
Dinsdag 12 juli hebben alle kinderen om 12:00 uur vrij en woensdag 13 juli is standaard een vrije middag en vrijdag 15
juli hebben alle kinderen vanaf 11:30 uur vakantie! Op de andere dagen zullen de activiteiten vast wel worden
aangepast aan de temperaturen. Houd de Parro-app in de gaten.
De droge periode die eraan komt doet mij ook denken
aan de lange tijd dat het volk onder leiding van Mozes
en Aäron in de woestijn verbleef. Het volk begon te
klagen over de droogte en dat er onvoldoende eten en
water was. Maar Mozes bleef de boodschap van God
vertellen dat God voor Zijn volk zal blijven zorgen.
Aan deze belofte mogen wij ons ook nu blijven
vasthouden en op vertrouwen. Nu zal het wel niet zo
erg worden als de tijd in de woestijn, maar we zien in
landen om ons heen ook een droogte ontstaan
waardoor er geen water is om het land te besproeien
zodat de gewassen kunnen groeien. Dat hebben we
ook wel eens hier in Nederland meegemaakt; we
mochten bijvoorbeeld onze eigen tuinen niet sproeien,
omdat er anders niet voldoende water zou zijn. Dan
verlangen we soms naar regen, want dat heeft het land dan nodig. In Psalm 143 schrijft de psalmdichter hoe hij alle
hoop, moed en vertrouwen heeft verloren en dat hij uitgeput en opgedroogd is, net zo uitgedroogd als kurkdroge
grond. Hij verlangt naar God zoals droge aarde lijkt te schreeuwen om regen.
“Ik wil bij u zijn, ik verlang naar u, zoals droog land verlangt naar regen” (Psalm 143:6 Bijbel in gewone taal).

Zending
Voedsel- & Kledingbank Rijssen - Holten en Compassion
Het afgelopen jaar is € 1500,00 aan zendingsgeld opgehaald. We hebben besloten om dit geld aan twee goede
doelen te schenken. De eerste is de Voedsel- & Kledingbank in Rijssen - Holten. Door de hoge prijzen van zowel
energie als boodschappen en kleding is het voor veel gezinnen in Rijssen steeds moeilijker om rond te komen
waardoor zij moeten aankloppen bij de Voedsel- & Kledingbank en dat is helemaal niet erg. We zijn blij met een
organisatie als deze, maar ook zij hebben te weinig middelen om alle gezinnen te kunnen voorzien. We hebben
€ 750,00 overgemaakt. In de bijlage een bedankbrief namens de Voedselbank.
Het tweede goed doel is Compassion. Rianne en Annemarie Nijsink doen mee aan de Muskatlon in Ghana, zij gaan
hardlopen “Ren voor Compassion”. Hun doel is om € 10.000,00 bij elkaar te brengen en met de € 750,00 komen zij

een stukje dichterbij hun doel. Voor meer informatie verwijzen we naar https://www.muskathlon.com/nlnl/deelnemers/3789/rianne-nijsink.html
Voor het nieuwe schooljaar willen we weer een aantal goede doelen steunen, heeft u een goede suggestie geef deze
dan door via m.beukers@contantijnschool.net

Formatie
Op de valreep nog wijziging
Zo vlak voor de vakantie wanneer alles wordt afgerond en de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar volop bezig
zijn, kwam gisteren het bericht dat juf Marianne een nieuwe job heeft en zojuist heeft zij haar ontslag ingediend.
Dubbel gevoel, want voor haar ligt er een hele mooie uitdaging op vmbo-school “het Zone-college” waar haar hart ligt
bij een andere specifieke doelgroep. Maar voor ons erg jammer, want we gaan haar ook zeker missen!
Niet alleen haar ‘aanwezigheid, maar ook zeker haar kracht als leerkracht! Ik heb vaak met bewondering gekeken hoe
zij rustig buiten de groep rustig kan eten aan de personeelstafel terwijl haar groep rustig, stil en zelfstandig aan het
werk gaat!
Marianne gaat niet bij PCPO weg vanwege onvrede over haar baan of iets anders. Ze heeft hier binnen verschillende
scholen en de laatste jaren op onze school altijd met veel plezier gewerkt, maar zij is toe aan een andere uitdaging en
daarmee wensen we haar heel veel succes.
Maar wat betekent haar ontslag nu voor de formatie van de Constantijnschool?
We hebben gelukkig heel snel kunnen schakelen en handelen en daarvoor wil ik alle betrokkene collega’s bedanken.
We hebben de volgende wijziging in de formatie aangebracht.
Juf Marianne zou op maandag en dinsdag en woensdag (om de week) samen met meester Bert voor groep acht
staan. In groep zeven hebben we een tijdelijke vervanging voor juf Linda die tot en met 4 oktober nog met
zwangerschapsverlof is. Haar duo-collega juf Henrike zal gedurende het verlof van juf Linda de vrijdag vervangen en
op de maandagen (tot en met 3 oktober) zou meester Maarten Pluimers de vervanging op zich nemen.
Meester Maarten Pluimers heeft een vaste benoeming voor 3 dagen op de Willem Alexander school en werkt daar op
woensdag-donderdag-vrijdag voor groep 6. De overige uren van zijn aanstelling binnen PCPO (1,0 in totaal) zijn in de
invalpool en op maandag en dinsdag is hij nog niet volledig ingezet.
Meester Maarten komt vanaf 29 augustus t/m 21 juli op maandag en dinsdag voor groep acht en gaat daar samen
met Bert de groep voor zijn rekening nemen.
Juf Marianne heeft vanaf 1 augustus deeltijd ontslag genomen en blijft nog voor 1 dag beschikbaar tot en met 3
oktober zodat zij de vervanging van Linda in groep zeven voor haar rekening kan nemen.
Meester Maarten zal in het eerste contact van het nieuwe schooljaar zichzelf aan u voorstellen.
We hopen u op deze manier voldoende informatie te hebben gegeven. Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd met
Marcel Beukers contact opnemen.

Afscheid
Afgelopen jaar hebben we regelmatig in verschillende groepen stagiaires gehad en zo richting het einde van het
schooljaar nemen zij afscheid.
Afgelopen maandag hebben twee juffen afscheid genomen. In groep 5b/6b nam juf Lianne afscheid. De leerlingen
vonden het fijn dat zij bij haar in de klas; dit komt vast niet alleen door de lekkere traktatie.
In groep 2 was juf Marissa voor het laatst bij ons op school. Ook daar een leuk cadeautje voor de juf en een lekkere
traktatie voor de kinderen.
We wensen juf Lianne en juf Marissa veel succes bij het afronden van hun opleiding en verdere loopbaan in het
onderwijs.

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

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!”
9 juli
Feline Aalderink (gr. 5a)
10 juli
Lisa-Marie Faal (gr. 1)
13 juli
Ize Gerritsen (gr. 6a)
15 juli
Jaylano Timmerman (gr. 2)

