
 

 

 

 

 
 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Koningin Esther  
De redding wordt een feest 
De komende week horen we op school het verhaal van Esther. Esther 
was een Joods meisje en zij moest haar identiteit verborgen houden. En 
toch wordt zij koningin in een vreemd rijk waar een wet is aangenomen 
om alle Joden uit te roeien. Via Mordechai komt Esther bij de koning van 
Perzië en dan denkt zij “kom ik om, dan kom ik om”. Zij beseft dat het 
haar einde zou kunnen betekenen. Maar er gebeurt iets heel anders. 
Esther wordt koningin en Esther redt haar volk. We zien hier de hand van 
God. Er komt een groot feest; het Poerimfeest. Het woordje ‘poer’ 
betekent ‘lot’ en dat heeft te maken met het lot van de Joden als de wet 
wordt aangenomen om alle Joden uit te roeien. Met het Poerimfeest 
wordt de omkering van het ‘lot’ van de Joden gevierd. Er is vreugde en 
blijdschap. Ook voor ons liggen er lessen in het Poerimfeest en in het 
Bijbelboek Esther. In het Bijbelboek wordt de naam van God niet 
gebruikt; Hij lijkt zich verborgen te houden, maar Hij is altijd aanwezig en 
actief!. Hij leidt de geschiedenis van de wereld, voor het volk Israël, maar 
ook van ons eigen leven. Zijn beloften zijn betrouwbaar en laat Hij niet 
los. Ook al gaat men soms door een donker dal en is het leven soms 
lastig en zwaar. Weet dat God er altijd is en met je meegaat. 
 

  
Open dag 
Aanmelden nieuwe leerlingen 

We kunnen terugkijken op een mooie Open Dag; 

Het was een leuke en gezellige dag! We hebben 

een aantal nieuwe ouders mogen welkom heten en 

hen mogen rondleiden. Ook waren er veel ouders 

die een broertje of zusje kwamen aanmelden. We 

zijn hier natuurlijk erg blij mee. 

 

We zien ook dat nog niet iedereen een broertje of 

zusje van 2 jaar heeft aangemeld. We willen u 

vragen om dit zo spoedig mogelijk te doen, want 

het aantal aanmeldingen is nodig om een goede 

groepsverdeling te kunnen maken. Als we weten 

hoeveel kinderen volgend jaar op school zitten, 

kunnen we kijken hoe wij de groepen volgend jaar 

gaan indelen.   

 

U kunt het aanmeldformulier 2023-2024 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? 
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Nationale Voorleesdagen  
25 januari t/m 4 februari 2023 
Afgelopen dinsdag zijn De Nationale Voorleesdagen begonnen. In alle groepen wordt aandacht besteed aan het voorlezen. 

Zo is oud-directeur Gertjan van Dijk op school geweest, maar ook onze wijkagent Marlies Egberts en de consulent van de 

bibliotheek Rianne van de Berg zijn op school geweest om in verschillende groepen voor te lezen. Komende dagen zullen 

ook twee jeugdagenten, Lisa Littink en Jurgen Kroezen, hun voorleesskills gaan gebruiken en ook zullen leerlingen uit de 

hogere groepen voorlezen aan de leerlingen in de lagere groepen. Er wordt dus veel voorgelezen en dat is erg belangrijk, 

want uit onderzoek blijkt dat een kind met 15 minuten per dag al duizend nieuwe woorden per jaar leert. Super leuk en 

leerzaam! 

 

Leest u thuis ook lekker met ons mee? En voor wie met zijn/haar 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. 

 

  



Themaweek 
30 januari t/m 5 februari 2023 

Maandag 30 januari begint de Themaweek. In het vorige Contact hebt u daar al over kunnen lezen. Elke dag zal er in de 

klas aandacht zijn voor het thema Koningin Esther: ‘de redding wordt een feest”. Woensdag 1 februari komt dominee 

Elsman op school en hij zal in verschillende groepen meekijken hoe wij vormgeven aan het thema.  

Thuis kunt u met uw kind ook bezig zijn met het thema. In de bijlage vindt u Bijbelstukjes die u samen kunt lezen.  

Op zondag 5 februari wordt in de ochtenddienst de themaweek afgesloten met een speciale themadienst. Onze school is 

gekoppeld aan de Hoeksteen waar de dienst om 10:00 uur begint. Dominee Elsman zal in deze dienst voorgaan. Iedereen 

is van harte welkom om deze dienst bij te wonen. We zijn blij dat er geen regels meer zijn m.b.t. corona zodat ook iedereen 

die naar de kerk wil ook kan gaan.  

De leerlingen zijn inmiddels al druk bezig om voor Stichting Kimon geld in te zamelen. Leuk om te horen hoe fanatiek zij 

daarin zijn. In de bijlage vindt u meer informatie over deze stichting. Tijdens de themadienst zal één van de drie collectes  

bestemd zijn voor Stichting Kimon. 

 

Oudergebedsgroep 
Woensdag 1 februari komt de gebedsgroep bij elkaar. We beginnen om 8:30 uur. 

We zouden het fijn vinden als er meer ouders kunnen aansluiten. Wees van harte welkom! 

 

Cito 
De Cito’s zitten er bijna op. Aankomende week hebben we een reserveweek waarin een paar leerlingen nog een paar 

toetsen moeten maken, want zij hebben om bepaalde redenen een toets niet kunnen maken. Woensdag 8 februari hebben 

wij met het team een studiedag waarop we de resultaten gaan analyseren. In de week van 20 februari zijn de 10-

minutengesprekken. Hiervoor krijgt u van de leerkracht via Parro een uitnodiging. Vrijdag 17 februari krijgen de leerlingen 

hun rapport mee naar huis. 

 

Adoptie/zending 
Op school wordt op maandag geld voor de zending ingezameld en op de eerste vrijdag van de maand hebben we 

adoptiezending.  

We merken dat het laatste steeds minder gebeurt en dat is jammer, want we hebben als school drie adoptiekinderen die wij 

graag willen blijven onderhouden en daar is geld voor nodig. 

We hebben tijdens een teamvergadering dit punt aan de orde gesteld en vanaf komende maand gaan we alleen op de 

maandag geld inzamelen voor adoptie en zending. We bekijken wat wij van dat geld nodig hebben voor onze drie 

adoptiekinderen, Juvenson, Olivier en Sergine. In het Contact zullen we dan ook iets over hen vermelden. Het geld dat  

overblijft gaan we doneren aan een goed zendingsdoel.  

 

Luizencontrole 
11 januari is de werkgroep van de luizencontrole weer op school geweest. De moeders hebben, gewapend met hun 

luizenkam, weer alle leerlingen gecontroleerd op luizen. Het is altijd een heel karwei. Dank aan de moeders van deze 

werkgroep! 

De volgende luizencontrole stond gepland op dinsdag 7 maart (na de voorjaarsvakantie), want op woensdag 8 maart is het 

Biddag. Maar op dinsdag een luizencontrole is voor de werkgroep geen handige dag i.v.m. andere verplichtingen. We 

hebben daarom in overleg de luizencontrole verplaatst naar woensdag 15 maart. 

 

Agenda 
februari - maart 2023  
   25 jan – 4 febr.  Nationale Voorleesdagen 
   30 jan. – 5 febr.  Themaweek,  
   8 februari  Studiedag, alle leerlingen vrij! 
   8 februari  MR 
   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! 
   8 maart   Biddag 
   15 maart  Luizencontrole 
   15 maart  schoolvoetbal groep 5 & 6 


