
 

 

 

 

 
 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Nieuw schooljaar  
Nieuw schooljaar 

Afgelopen maandag zijn wij als team met het nieuwe schooljaar 

gestart. Vanuit 1 Korinthe 12 hoorden wij dat het lichaam uit vele leden 

bestaat en dat zij allemaal nodig zijn om dat ene lichaam goed te laten 

functioneren waarvoor het is bedoeld. Zo is dat ook met een team van 

leerkrachten, ondersteuners, stagiaires en directie. We hebben elkaar 

allemaal nodig om het komende jaar goed onderwijs te verzorgen voor 

uw kind; dat is ons hoofddoel, maar we kunnen dit niet alleen. We 

hebben elkaar daarvoor nodig; net zoals alle lichaamsdelen elkaar 

nodig hebben. Bovenal hebben we God onze Heere daarvoor nodig, 

want zonder Hem kunnen wij niets en zijn wij niets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen dinsdag hadden we een opening van het schooljaar in 

de Schildkerk in samenwerking met de commissie scholen en 

kerken. We hoorden over een hoopvolle toekomst. Vanuit de 

Constantijnschool is er medewerking geweest van ons kinderkoor 

onder leiding van juf Lieke en juf Corine. Alle kinderen die hier 

gezongen hebben willen wij bedanken voor hun mooie 

stemgeluid. 

 

 

 

 

 

 

Een nieuw schooljaar….. 
…. brengt ook nieuwe dingen 

Informatie voorziening 

In de schoolgids, die afgelopen maandag aan alle oudste kinderen uit het gezin is meegegeven, vindt u praktische 

informatie over het komende schooljaar. Tevens vindt u daarin alle belangrijke data met betrekking tot activiteiten, vakanties 

en vrije dagen. De schoolgids is ook via de website te downloaden. 

 

      Nr. 1– 2 september 2022 



Daarnaast informeren wij u via Parro of e-mail. Via Parro worden veelal berichten vanuit de groep gedeeld en via de e-mail 

ontvangt u het Contact.  

Er zijn een paar kleine veranderingen in Het Contact. Voorheen werd het Contact wekelijks op vrijdag naar u verstuurd, 

maar vanaf dit schooljaar wordt het Contact nog maar één keer in de twee weken gestuurd. U kunt het Contact ook op de 

website terugvinden. 

Daarnaast is er een verandering met betrekking tot het noemen van verjaardagen. Afgelopen jaren werden altijd de jarigen 

voor de komende week genoemd, maar vanaf dit schooljaar gaan wij daar mee stoppen. U zult vast via uw kind horen wie er 

in de klas of op school jarig is. Op school blijft de nodige aandacht voor de kinderen die jarig zijn of jarig zijn geweest. 

 

 

40-jarig jubileum 
5 tot en met 9 september 

Inmiddels bent u allemaal op de hoogte van onze jubileumweek die in het kader van ons 40-jarig bestaan volgende week 

wordt gevierd. Via Parro houden de leerkrachten u op de hoogte en zullen zij u informeren wanneer dat nodig is. 

Maandag 5 september willen graag met leerlingen, ouders en leerkrachten het schooljaar en de feestweek openen op het 

plein. Dit begint om 8:50 uur en u bent hiervoor van harte uitgenodigd. Wat zou het fijn zijn om na twee coronajaren met 

zoveel mogelijk mensen het schooljaar te beginnen. 

Dinsdag is een gezellige dag op school. We gaan spelletjes doen, pannenkoeken eten en film kijken. Via Parro kunt u zich 

inschrijven om te helpen bij de spelletjes of pannenkoeken bakken. We kunnen voor de spelletjesochtend nog mensen 

gebruiken. 

Woensdag hebben we ons schoolreisje. Hiervoor is een betaalverzoek gedaan. 

Donderdag 8 september staat er een gezellige gezinsactiviteit met eten, drinken en spel op het plein. U komt toch ook?  

Vrijdag sluiten we af met een creatieve Constantijnshow, hierover krijgt u van de leerkrachten nog informatie. 

 
 
Schoolfruit 
Wekelijks fruit op school 
Afgelopen jaren hebben wij mee kunnen doen met het EU-schoolfruit. Helaas zijn 
wij dit jaar door de vele aanmeldingen niet uitgeloot om hieraan deel te nemen. Wel 
vinden wij het belangrijk dat kinderen fruit en groente eten. Vanuit de poll die 
afgelopen jaar door de MR is uitgezet, is gebleken dat u als ouders fruit en groente 
ook belangrijk vindt, maar dat er ook goed gekeken moet worden naar het fruit en 
de groenten die worden aangeboden. Vanwege een subsidie die wij ontvangen 
voor een gezonde school hebben wij besloten om gedurende het hele schooljaar 
op twee dagen in de week fruit en groente uit te delen. Met Poortman Versmarkt 
hebben wij goede afspraken gemaakt. Wekelijks (met uitzonderingen van vakantie 
of andere vrije dagen) komen zij op dinsdag en donderdag fruit óf groente leveren. 
Fruit zal voornamelijk bestaan uit appel, peer, mandarijn, sinaasappel of banaan. 
En voor groente moet u denken aan komkommer, snoeptomaatjes of wortel. We 
hopen u voorafgaand te kunnen vertellen wat er wordt geleverd, maar door de 
enorme prijzen en leveringsproblemen kan het voorkomen dat dit niet bij ons 
bekend is. 

 
 
Snack en lunch 
Een gezonde school 
Zoals hiervoor vermeld kunnen wij dankzij een subsidie elke week 2x fruit óf groente uitdelen. 
Dit is op dinsdag en vrijdag. Op maandag houden wij onze vaste ‘koekjesdag’. Dit houdt in dat 
kinderen dan voor de pauze een lekker koekje o.i.d. mogen meenemen. Op woensdag en 
vrijdag zouden wij het erg op prijs stellen als u dan uw kind een gezonde snack meegeeft, bij 
voorkeur iets van groente of fruit. We zien regelmatig dat kinderen verschillende soorten 
snoep zoals candybars meenemen. Ook voor de lunch willen wij u vragen om uw kind een 
gezonde lunch mee te geven. Denk hierbij aan een boterham met een gezonde snack zoals 
komkommer of snoeptomaatjes. Op die manier willen wij samen gaan voor een ‘Gezonde 
School’ waarover later dit schooljaar meer. 

 
 
 



Even voorstellen 
Nieuwe gezichten op de Constantijnschool 
Vanaf dit schooljaar is juf Renate Schulenburg onze intern begeleider (IB- er) voor de onderbouw en zij vervangt hiermee juf 
Annie Hoekstra die net voor de zomervakantie met pensioen is gegaan. 
Meester Maarten Pluimers is vanuit de invalpool voor het hele schooljaar ingezet in groep 8. Juf Denise Nijzink vervangt, 
vanwege zwangerschapsverlof, juf Anouk Boom in groep 5 en 6. Hieronder stellen zij zich aan u voor. Daarnaast hebben wij 
ook veel stagiaires voor zowel onderwijsassistent als leerkracht. De komende weken zullen zij zich ook aan u voorstellen 
 
 

In deze editie van het contact wil ik mij graag aan u voorstellen.  

Mijn naam is Renate Schulenburg-Wissink en ik zal per ingang van dit schooljaar de rol van intern begeleider 
onderbouw op de Constantijnschool op mij nemen. Deze mooie baan neem ik over van Annie Hoekstra. Ik ben 
woonachtig in Rijssen, ik ben getrouwd en heb 3 kinderen in de leeftijd van 17, 19 en 21 jaar. 

Ik ben al een lange tijd, bijna 30 jaar, werkzaam in het onderwijs. Ik heb veel ervaring in het speciaal onderwijs 
(De Wissel in Almelo en De Elimschool in Rijssen). Sinds een jaar of 10 werk ik in het reguliere onderwijs. Ik heb 
met veel plezier op de Wilhelminaschool en de Julianaschool gewerkt. 

Ik ben erg blij dat ik aan de slag kan in de functie van Intern Begeleider. Ik vind het enorm belangrijk dat kinderen met plezier en 
vertrouwen in zich zelf naar school gaan. Dat ze zich kunnen ontwikkelen en leren waar hun talenten liggen. Soms zijn er dingen in 
de ontwikkeling van het kind die extra aandacht behoeven en is het belangrijk dat er iemand meedenkt met de leerkracht, ouders 
en soms ook externen. Dan kom ik in beeld. Ik vind het belangrijk om vanuit eerlijkheid en vertrouwen met u en de leerkracht te 
mogen samenwerken met ouders. Want een goede relatie en samenwerking tussen ouders en school is van positieve invloed op het 
welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling van het kind. 

Mijn werkdagen zijn op maandag, woensdag en donderdag. U vindt mij in de personeelskamer. Heeft u vragen en of de behoefte om 
kennis te maken, kom dan gerust eens binnen. Ik ga graag met u in gesprek. U kunt mij ook per mail bereiken. Mijn mailadres is 
r.schulenburg@constantijnschool.net 

 
Hallo allemaal, 

Mijn naam is Denise Nijzink. Ik ben 23 jaar en woon in Rijssen. Ik ben net afgestudeerd aan de 
pabo die ik gevolgd heb aan hogeschool Viaa in Zwolle. 

Aankomend schooljaar kom ik op de dinsdag werken op de Constantijnschool in groep 5 en 6.  

In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met club geven aan jongeren en ben ik bezig met het 
organiseren van zendingsreizen voor jongeren. 

Ik heb super veel zin in het komende schooljaar. 

Groetjes,  

Denise Nijzink 

 
 

Dag ouders/verzorgers 
  
Ik ben Maarten Pluimers en ik ben 22 jaar. Afgelopen schooljaar 
ben ik geslaagd voor de vierjarige opleiding Pabo, aan de 
Hogeschool Viaa in Zwolle. Aankomend schooljaar ben ik 
leerkracht op de Constantijnschool op de maandag en dinsdag in 
groep 8. Daarnaast werk ik op de Willem Alexanderschool op de 
woensdag, donderdag en vrijdag in groep 6. Mijn vrije tijd verdoe 
ik aan fitness en voetbal ik bij Excelsior '31 in de 023-1. Ik heb 
erg veel zin om te starten en zie uit naar het komend 
schooljaar. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt 
u altijd even binnen lopen. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Maarten Pluimers 
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Gebedsgroep 
God doet niet aan AVG 
Na twee jaar corona willen wij graag de gebedsgroep opnieuw het leven inblazen. Bij een gebedsgroep kunnen leerlingen, 
ouders of leerkrachten punten indienen waarvoor wij kunnen bidden. Nu is het volgens de AVG-regels niet altijd mogelijk om 
naam en toenaam te vermelden, maar wij vragen voor de gebedsgroep een uitzondering te maken. Als we ergens voor 
kunnen en mogen bidden, moeten we ook met elkaar kunnen meeleven. Hoe de gebedsgroep weer opgestart wordt, krijgt u 
nog te horen. 

 
 
Luizencontrole 
Nieuwe ouders gezocht 
Afgelopen woensdag zijn alle leerlingen weer op luizen gecontroleerd. Een groep van ouders is hier elke woensdag, soms 
dinsdag, na de vakantie druk mee. Alleen is deze groep van ouders door het afscheid van de basisschool van hun kind een 
beetje uitgedund. We zijn op zoek naar nieuwe ouders die een paar keer per jaar willen helpen bij de luizencontrole. U kunt 
zich hiervoor aanmelden bij Marcel Beukers: m.beukers@constantijnschool.net 
Met uw hulp doen wij het samen! 

 
 
Zending en adoptie 
Iedere bijdrage telt! 
Elke maandag is het gebruikelijk om zendingsgeld mee te nemen. Dit wordt in de klas door de leerkracht ingezameld. Het 
geld schenken wij aan een goed doel. Voor de vakantie hebben wij aangegeven dat wij voor dit schooljaar nog zoeken naar 
goede doelen. Weet of heeft u een goed doel, laat het ons dan weten. 
 
Elke eerste vrijdag  van de maand is er een inzameling voor adoptie.. We hopen dat weer zoveel mogelijk gezinnen mee 
kunnen doen aan de ondersteuning van onze drie adoptiekinderen Olivier, Ouedraogo en Sergine. We zouden we het fijn 
vinden als uw kind een kleine bijdrage kan geven. De eerste keer is vrijdag 7 oktober.  

 
 
Startgesprekken 
Wat kan u verwachten? 
Vanaf 12 september vinden vanaf groep 2 startgesprekken plaats. U krijgt via de leerkracht een uitnodiging om bij deze 
gesprekken aanwezig te zijn. De gesprekken zijn vooral bedoeld om kennis te maken met de leerkracht en de leerkracht kan 
kennismaken met u als ouder(s) of verzorger(s). Om u een beeld te geven welke vragen aan u of uw kind gesteld kunnen 
worden, laten we u deze alvast zien.  
 

• Wat wil je vertellen over je kind? Wat moet de leerkracht van uw kind weten? 

• Waar ben je als ouder trots op? Wat zijn de kwaliteiten van uw kind? 

• Wat vindt uw kind nog lastig? Waar heeft uw kind hulp van de leerkracht bij nodig? 

• Aangevuld met belangrijke informatie over u en het gezin, die noodzakelijk is om uw kind te begrijpen / te 
ondersteunen. 
 

In sommige groepen is de leerling bij het gesprek aanwezig en dan zullen de vragen ook aan hem/haar worden gesteld. De 

vraagstelling is dan anders, maar met dezelfde strekking. 

 

 

Kanjertraining  
Donderdag 27 oktober 

De Constantijnschool is Kanjerschool en wat dat inhoudt en hoe dit werkt willen 

wij u graag tijdens een algemene informatieavond over informeren. Vanuit 

Kanjertraining hebben wij iemand bereid gevonden om u op donderdag 27 

oktober daarover te vertellen. Deze datum was nog niet opgenomen in de 

jaarkalender zoals die in de schoolgids staat.  

De avond begint om 19:30 uur en duurt tot ongeveer 21:30 uur. U krijgt voor 

deze avond nog een uitnodiging  
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Gezinsverwendag en uitgiftepunt Rijssen 
“Wij hebben uw hulp hard nodig!” 

Deze noodkreet komt van Gezinsverwendag en uitgiftepunt Rijssen.  

Zij hebben uw hulp hard nodig in de vorm van het inleveren van houdbare 

boodschappen. Deze organisatie helpt gezinnen die tussen wal en schipvallen en 

daardoor geen gebruik kunnen/durven maken van de voedsel- of kledingbank, maar 

wel nodig hebben. Ook helpen zij Oekraïense mensen bij hen aankloppen voor 

boodschappen tot dat hun registratie voltooid is. Er is een soort vrije inloop die is 

gebaseerd op vertrouwen en eerlijkheid.  

De boodschappen die deze mensen komen ‘shoppen’ worden door de organisatie zelf 

gekocht of krijgen zij door vrije giften of acties. 

Momenteel gaat erg hard met het uitgeven van boodschappen, omdat door de 

stijgende kosten steeds meer gezinnen aankloppen. En de verwachting is dat het 

steeds meer gaat worden. 

 

Nu hebben zij de vraag bij scholen en kerken neergelegd om te helpen met het inzamelen van ALLE houdbare 

boodschappen. Ze zijn echt overal blij mee. 

Waar moet je aandenken bij alle houdbare boodschappen? Hieronder een klein overzicht van dit soort boodschappen: 

Koffie, koffiemelk, pasta (zoals macaroni enz.), kruiden, rijst, koekjes, liga, brinta, havermout, zonnebloemolie, zout, suiker, 

pindakaas, hagelslag, muisjes, wasmiddel en schoonmaakmiddelen (erg belangrijk), shampoo, was- en douchemiddelen, 

blikgroente, tomaat in blik, chips, nootjes, beschuit, pannenkoekmeel, houdbare melk en ga zo maar door. 

Zolang het maar houdbaar is. 

 

Gezien onze jaaropening ‘Hoopvolle toekomst’ en onze teamopening “samen één lichaam” willen wij u vragen of u dit soort 

boodschappen kunt missen. De organisatie is hoopvol en kijkt uit naar uw hulp, maar ook zoals één lichaam goed 

functioneert door alle grote delen én kleine delen, is dat wat wij sámen kunnen doen belangrijk om elkaar te helpen. 

 

Mocht u spullen hebben kunt u deze op de gezinsavond op donderdag 8 september inleveren. Wij zorgen ervoor dat de 

spullen op de juiste plek komen. 

 

 

Agenda 
September 2022 

1 september  Informatieavond groep 1 en 3 
5 t/m 9 september jubileumweek 
7 september  schoolreisje (alle groepen) 
8 september start typ les vanaf 14:45 uur o.l.v. Hermien de Waal 

(opgave is al gedaan) 
8 september  gezinsavond vanaf 18:00 uur 
12-13-15 september startgesprekken groep 2 t/m 8 
 


