
 

 

 

 

 
 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Nieuwjaar 
Gods zegen 
Er zijn vast al heel veel nieuwjaarswensen voorbij gekomen en 
misschien zeggen veel mensen dat het na 6 januari niet meer kan 
of mag, maar toch willen wij  iedereen die aan onze school 
verbonden is een heel fijn, gelukkig, gezond, maar bovenal een 
gezegend 2023 toe wensen. 
Een ‘gezegend’ nieuwjaar hoor je minder vaak, wellicht omdat het 
te ouderwets of te kerkelijk klinkt. Dat is eigenlijk jammer, omdat in 
het woordje ‘zegen’ meer betekenis schuilt dan je denkt. Het komt 
van het Latijnse  ‘signare’ en kun je vertalen naar een oud-
Nederlands woord ‘benedijen’. Dat betekent ‘loven – prijzen - 
verheerlijken’. Dus als je iemand zegent, spreek je goed over en 
tot iemand. Een zegen is dat wat je kracht geeft om als mens 
tevoorschijn te komen. Dit lezen we ook in de zegen waarmee de 
predikant een kerkdienst afsluit. De zegen uit naam van onze 
Vader, de Heere God betekent: hoede, genade en vrede. 

  
 

Nationale Voorleesdagen  
25 januari t/m 4 februari 2023 
De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van 25 januari t/m 4 februari 2023.  

Voorlezen is van groot belang voor het opgroeiende kind. Onderzoek toont aan dat een 

kind met 15 minuten per dag al duizend nieuwe woorden per jaar leert! En voorlezen 

kan voor/door jong en oud. Ook op school zullen we deze dagen extra aandacht 

besteden aan het voorlezen. Niet alleen door juf/meester in de eigen groep, maar in 

enkele groepen zullen speciale 'gasten' komen voorlezen. Ook zullen de leerlingen uit 

de hogere groepen zullen gaan voorlezen aan de leerlingen uit de lagere groepen. 

Super leuk en leerzaam! 

 

Leest u thuis ook lekker met ons mee? En voor wie met hun kind naar een voorleesmoment in de bibliotheek zou willen: 

- 1 februari Voorleesmoment ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ 15.30 uur bibliotheek Rijssen 

- 4 februari Voorleesmoment ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ 10.30 uur bibliotheek Holten 

- 15 maart Voorleesmoment ‘Kikker is ziek’ 15.30 uur bibliotheek Rijssen 

 

 

Schoolplan 2023-2027 
Momenteel zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van het Schoolplan 2023-2027. Om het schoolplan goed aan te laten 

sluiten bij onze leerlingen, vinden wij het belangrijk om te weten hoe de leerlingen, maar ook u naar onze school en ons 

onderwijs kijken. Om dat in kaart te brengen, zullen wij de komende weken een vragenlijst onder leerlingen en ouders uit 

zetten. U krijgt hiervoor een uitnodiging per mail. Houdt uw mail goed in de gaten.  

 

 

 

      Nr. 10– 13 januari 2023 



Open dag 
Aanmelden nieuwe leerlingen 

Volgende week, donderdag 19 januari 2023, houden de PCPO-

scholen open dag. Op die dag is het mogelijk om op de 7 

basisscholen van PCPO een kijkje te komen nemen en sfeer te 

proeven.  

 

Is uw kind 2 jaar (of ouder) dan bent u van harte welkom tussen 

10:00 - 12:00 én 18:30 – 20:30 uur op de Constantijnschool. 

Naast een kijkje nemen en sfeer proeven kunt u in gesprek gaan 

met teamleden van de school.  

In de ochtend zullen de lesactiviteiten plaatsvinden zoals dit elke 

dag gebeurt. Op die manier kunt u zien hoe op de 

Constantijnschool het onderwijs eruit ziet. 

 

Op deze dag heeft u de gelegenheid om uw kind aan te melden. 

U kunt het aanmeldformulier 2023-2024 vooral downloaden (via 

de website van school www.constantijnschool.net , maar dat kan 

ook via www.pcporijssen.nl ) en invullen. Wilt u daarbij het 

formulier voorzien van de handtekeningen van beide ouders of 

verzorgers? 

Op school liggen ook formulieren klaar die u ter plekke kunt 

invullen. Ook ouders die al kinderen op school hebben, kunnen 

deze dag hun broertjes of zusjes aanmelden. 

Wij hopen u en vele anderen te ontmoeten op de 

Constantijnschool. Wij staan graag voor u klaar om u te 

ontmoeten. 

 

 

Themaweek 
30 januari t/m 5 februari 2023 

Graag willen wij u alvast op de hoogte brengen van de themaweek die in de week van 30 januari tot en met 3 februari op de 

PCPO-scholen en de School met de Bijbel in Notter zal plaatsvinden. De week zal worden afgesloten met een themadienst 

in één van de kerken in Rijssen. Voor de Constantijnschool zal dit in de ochtenddienst van 10:00 uur in Hoeksteen zijn. En 

iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen. 

We zullen in het Contact van vrijdag 27 januari hier nog een keer op terugkomen. Ook krijgt u dan ook meer informatie over 

het thema en de Bijbelstukjes die u thuis kunt lezen. 

Bij de themaweek wordt altijd een financieel project gekozen. Dit jaar is dat voor Stichting Kimon. De kinderen hebben hier 

dinsdag 10 januari tijdens een presentatie meer over gehoord, vraag uw zoon/dochter maar eens. De actie voor kinderen 

gebeurt met een ‘kluskaart’. Op deze kaart staan verschillende klusjes die zij voor een klein bedrag kunnen uitvoeren. We 

hoorden al veel enthousiaste dingen voorbij komen. Vanaf volgende week kunnen zij daar aan beginnen. Laten we voor 

Stichting Kimon hopen om samen met de andere scholen een mooi bedrag bij elkaar te sparen. 

 

 

http://www.constantijnschool.net/
http://www.pcporijssen.nl/


Asbest 
Hoe nu verder? 

Zoals bekend is op het schoolplein op verschillende plekken asbest aangetroffen. Hierover heeft u in december 2022 bericht 

ontvangen. Er is ook een klein deel van het schoolplein afgezet. Vandaag heeft BAS (bodemasbest sanering) in overleg met 

de gemeente en de school aangegeven dat zij voornemens zijn om in de voorjaarsvakantie (28 februari tot 6 maart 2023) de 

grond te saneren. Zij willen dan het stuk dat nu is afgezet als eerste gaan saneren. Zij kiezen heel bewust voor een 

vakantieperiode omdat er dan geen kinderen op school aanwezig zijn. Mocht overigens de voorjaarsvakantie om welke 

reden dan ook niet haalbaar zijn, wijken zij uit naar de meivakantie. U wordt hierover natuurlijk op de hoogte gehouden. 

Het tweede plan dat zij hebben is om de rest van het schoolplein in de zomervakantie verder te onderzoeken en af te 

graven. Dit gebied is nu verhard middels tegels en heeft daardoor minder prioriteit.  

 

Oudergebedsgroep 
Afgelopen maandag is de gebedsgroep weer bij elkaar geweest. We hebben kunnen danken en bidden voor gebedspunten 

die vanuit de kinderen naar voren zijn gebracht. Hier zijn wij erg dankbaar voor. We hebben ook gemerkt dat meerdere 

ouders wel willen aansluiten, maar dat de maandag niet een geschikte dag is. Om die reden zal de volgende bijeenkomst op 

woensdag 1 februari om 8:30 uur zijn. Komt deze dag en tijd u beter uit en wilt u graag aansluiten, wees dan welkom. 

U kunt en mag zich hiervoor aanmelden via c.voortman@constantijnschool.net 

 

 

Bidden is, je lege handen,  
heffen naar omhoog,  

En dan op dat moment beseffen,  

nu sta ik oog in oog.  

 

Bidden is, gesloten deuren,  

opendoen voor God,  

en het Hem oprecht beloven,  

ze gaan nooit meer op slot.  

 

Bidden is, Hem alles zeggen,  

op elk uur van de dag.  

Heel je nood in Zijn handen leggen,  

wat het ook maar wezen mag.  

 

Bidden is, je toevertrouwen,  

niets minder en niets meer.  

Bidden is, eenvoudig zeggen: 

'Hier ben ik dan, o Heer!' 

 

 

Geboren 
Twee geboortes 

Hoera! In twee gezinnen is een zusje geboren.  
 

Nina en Amber zijn grote zus geworden van Jana. Hun zusje is geboren 

op 30 december 2022. Trotse ouders zijn papa Niek en mama Harriët 

Aanstoot. Nina en Amber waren al grote zus van hun broertje Benjamin. 

Kleine Jana, maakt het inmiddels na een klein verblijf in het ziekenhuis 

weer goed. Van harte gefeliciteerd met dit kleine wondertje dat Jana heet. 

 

Ook zijn David en Daniel grote broer geworden van hun zusje Theodora 

Victoria Kristin, roepnaam Theodora. 

Trotse ouders zijn vader Zuheir en moeder Gülseren Touma. Van harte 

gefeliciteerd met jullie kleine dochtertje en zusje Theodora. 

 

Wij wensen Nina, Amber, David en Daniel en natuurlijk de ouders heel 

veel liefde, geluk en gezondheid, maar bovenal God zegen bij de 

opvoeding 



Cito 
Vanaf volgende week (van 16 jan. t/m 3 febr. 2023) nemen we de halfjaarlijkse CITO-toetsen af. 

Best wel een spannende tijd voor onze leerlingen. We zien veel kinderen naar specialisten 

(orthodontist, tandarts, etc. ) gaan. We begrijpen dat dit vaak niet na schooltijd kan, maar wilt u 

daar voor de komende 3 weken rekening mee houden?) Daarnaast kan het helpen als uw 

zoon/dochter voldoende rust krijgt en uitgeslapen naar school komt. 

 

Agenda 
Januari – februari - maart 2023  
 

 
 
  
  
 16 jan. – 3 febr.   Cito weken, alle groepen 
 19 januari  Open huis van 10:00-12:00 uur en 18:30-20:30 uur 
 25 jan – 4 febr.  Nationale Voorleesdagen 
 30 jan. – 5 febr.  Themaweek, met op zondag 5 februari themadienst 
 8 februari  Studiedag, alle leerlingen vrij! 
 14 – 16 – 21 febr. Schoolkeuzegesprekken groep 8 
 17 februari  1e rapport mee naar huis 
 20 – 21 – 23 febr. 10-minutengesprekken groep 2 t/m 7 
 27 febr – 5 mrt  Voorjaarsvakantie 
 6 maart   Studiedag, alle leerlingen vrij! 
  

 
 
 
 
 
 
 


