
 

 

 

 

 
 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Bemoediging  
Filippensen 4:13 
We hoorden de afgelopen week het verschrikkelijke nieuws dat 
Turkije en Syrië zijn getroffen door een zware aardbeving en dat 
daardoor veel mensen zijn omgekomen. 
We zien de beelden op de sociale media van ingestorte huizen en 
gebouwen, maar ook het verdriet dat mensen hun familie missen. 
We zien ook dat er veel reddingsbrigades zijn die elke dag ook 
nog mensen en jonge kinderen levend onder het puin vandaan 
halen, maar helaas ook het omgekeerde. Waar moet je op dat 
moment dan je moed vandaan halen en waar vind je op dat 
moment troost. Net als afgelopen week tijdens de themaweek 
hebben we mogen horen dat God er altijd is en altijd met je 
meegaat. Je mag de kracht vinden in Hem, ook al is het soms 
moeilijk en zwaar. Er gebeurt de laatste tijd zoveel en dat is niet 
zo leuk, maar de woorden uit een bekend Bijbelvers schieten mij 
vaak in gedachten: “Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij 
kracht geeft”, Filippenzen 4 vers 13. 
 

  
 

 

 

Themaweek 
30 januari t/m 5 februari 2023 

We kunnen en mogen terugkijken op een mooie themaweek. Wat was het fijn om zoveel kinderen van de Constantijnschool 

met hun ouders/verzorgers op zondagochtend in de Hoeksteen te zien. De kerkzaal was mooi versierd met alle werkjes die 

de kinderen over koningin Esther hebben gemaakt. Fijn dat een aantal kinderen de 10-geboden of het Bijbelverhaal mocht 

voorlezen, en wat hebben zij dat mooi en goed gedaan. 

 

Ook zijn wij enorm blij met het bedrag dat alle kinderen van de Constantijnschool voor Stichting Kimon hebben opgehaald. 

De teller staat op € 1343,40! Een mooi bedrag dat Stichting Kimon kan gebruiken bij het uitzenden van mensen. Jos Nijveld 

was afgelopen dinsdag op school om de kinderen te bedanken voor hun hulp. En als dank mochten de kinderen een klein 

cadeautje uitzoeken. Het totale bedrag dat met alle scholen is opgehaald, is nog niet bekend, maar we hoorden van 

verscheidene scholen dat het mooie bedragen zijn. De dank gaat ook naar u uit, voor het stimuleren van de klusjes die de 

kinderen in en om het huis konden en mochten doen. 

  

      Nr. 12– 10 februari 2023 



Studiedag 
Analysedag 

Afgelopen woensdag 8 februari hebben we met het team een studiedag gehad. Deze stond vooral in het teken van het 

analyseren van de Cito-scores, maar vooraf hebben we ons eerst in andere zaken verdiept. 

 

Met de onderbouwleerkrachten van groep 1 t/m 3 hebben we een workshop over ‘Spel in de onderbouw’ gehad. Maria 

Körpershoek van de Wilhelminaschool heeft met de leerkrachten gekeken naar het belang van vrij spel voor het jonge kind. 

Twee belangrijke vragen daarbij waren: “Hoe bevorder je rijk spel?” én “Hoe draagt spel bij aan het schoolse leren?”. Twee 

interessante vragen waar wij door middel van praktische voorbeelden antwoorden op hebben gekregen. 

 

Wat het meest bij blijft is dat spel enorm belangrijk is voor het leren van het jonge kind. Het draagt bij aan de verschillende 

ontwikkelingen van het kind. Denk hierbij aan de fysieke en motorische ontwikkeling, maar ook aan de creatieve 

ontwikkeling en aan de spraak- en taalontwikkeling. Onze leerkrachten hebben allerlei handvatten gekregen om ‘Spel in de 

onderbouw’ vorm te geven. We willen dit graag met u delen, omdat u thuis het spelen ook kunt stimuleren door bijvoorbeeld 

samen met uw kind te gaan spelen en daar de tijd voor te geven, maar ook te nemen.  

 

Met de bovenbouwleerkrachten van groep 4 t/m 8 hebben wij een presentatie gehad over een nieuwe leesmethode van 

uitgever Delubas. Momenteel zijn wij op school aan het oriënteren welke methode wij willen gebruiken voor zowel technisch 

als begrijpend lezen. Delubas heeft een methode ontwikkeld die beide onderdelen met elkaar heeft gecombineerd in één 

methode, namelijk ‘Atlantis’. Na de voorjaarsvakantie gaan we in de bovenbouw deze methode voor een blok van acht 

weken uitproberen. Dus als u thuis hoort: “We hebben vandaag Atlantis gedaan”, dan weet u waar het overgaat; ze zijn 

bezig geweest met taalonderwijs. We houden u uiteraard op de hoogte van de vorderingen rond deze methode. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk  
Silke Hackovic 

Elke maandag is Silke Hackovic, de schoolmaatschappelijk werkster, op school aanwezig. 

Zij heeft van 13:00 tot 15:00 uur een open inloopspreekuur. U kunt zonder afspraak bij haar binnen lopen. 

 

Met welke vragen/situaties kunt u bij haar terecht? 

• Uw kind lijkt niet lekker in zijn/haar vel te zitten, maar u kunt er niet echt 

de vinger op leggen waar dit nu vandaan komt. 

• U of uw kind maken een moeilijke of nieuwe thuissituatie door. Denk 

bijvoorbeeld aan een echtscheidingssituatie, een verlies in uw gezin of 

omgeving, ziekte van een gezinslid, geldzorgen etc. 

• Uw kind vindt het lastig om vriendjes of vriendinnetjes te maken. 

• Uw kind vindt het moeilijk om voor zichzelf op te komen en / of grenzen 

aan te geven. 

• U merkt als ouder dat de vakantie er aan komt en u hier eigenlijk een 

beetje tegenop ziet zonder alle structuur van school. Ook hiervoor kunt u 

gerust even binnenwandelen/mailen. Ik denk dan graag met u mee. 

• U merkt dat u zelf niet lekker in uw vel zit en dat dit effect heeft op uw rol 

als ouder. Het kan soms heel fijn zijn om dit even met iemand te 

bespreken op een laagdrempelige manier. Ik ben er niet om te oordelen, 

ik ben er om er voor u te zijn en mee te denken waar nodig, van mens tot 

mens. 

Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Email: s.hackovic@avedan.nl - Telefoonnummer: 06 – 10 03 53 88 

mailto:s.hackovic@avedan.nl


Vanuit de gemeente 
De gemeente Rijssen-Holten heeft gevraagd om onderstaande met u te delen. 

 

Veel inwoners van de gemeente Rijssen-Holten hebben hun energierekening in 2022 zien stijgen. Als gemeente willen wij 

inwoners die financieel in de knel (dreigen te) raken, ondersteunen via de regeling “Bijdrage energiekosten 2022”. Het is een 

gemeentelijke regeling en een aanvulling op de landelijke energietoeslag. 

 

Om in aanmerking te komen voor de regeling moeten inwoners voldoen aan voorwaarden: 

 

Inwoners die in aanmerking kunnen komen: 

• Wonen in de gemeente Rijssen-Holten; 

• zijn tenminste 21 jaar oud; 

• hebben een termijnbedrag voor energie die hoger is dan € 241,- per maand. 

 

De hoogte van de energiebijdrage is afhankelijk van verschillende factoren: 

• Het (gezamenlijke) inkomen; 

• eigen geld op de bankrekening; 

• eventuele ontvangen energietoeslag; 

• de termijnbedragen per maand (in de maanden november en december 2022 na aftrek van de rijksbijdrage van € 

190,-). 

 

Wilt u meer informatie, scan dan de QR-code hieronder. 

 

 

 

   



Nationale Voorleeswestrijd  
8 februari 2023 
Afgelopen woensdag waren de regiorondes van de Nationale Voorleeswedstrijd in het Kulturhus in Holten. Sebastiaan Akca 

uit groep 8 mocht voor onze school zijn beste ‘voorleesbeentje’ voor zetten. Hij heeft het super goed gedaan; mooi en rustig 

voorgelezen, maar helaas was hij niet de winnaar 

 

 

Inzamelingsactie 
Voor slachtoffers aardbevingsramp Syrië 

Naar aanleiding van de aardbevingsramp in Syrië is een groep mensen een inzamelingsactie begonnen om hulpgoederen in 

te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving. Hiervoor wordt op 13 februari de eerste voedselcontainer naar Syrië 

gestuurd.  

 

Het gaat nieuw verpakte hulpgoederen. 

• Droog eten, alles wat verpakt is in zakken en dozen (géén blikken!). Te denken valt aan noedels/paste – linzen – 

rijst – kikkererwten – witte en bruine bonen (droog) – suiker en zout. 

• Toiletartikelen, verpakt en nieuw in zakken/dozen. Te denken valt aan dekens – handdoeken – tandenborstels – 

tandpasta – (vrouwelijke) hygiëne producten – babyproducten. 

Let op geen: kleding en schoeisel 

 

De hulpgoederen kunnen aan de Roelf Bosmanstraat 35 (voormalige apotheek) naast de Syrische kerk op de volgende 

tijden worden afgegeven: 

• Vrijdag 10 februari: 14:00 – 0:00 uur 

• Zaterdag 11 februari: 14:00 – 18:00 uur 

• Zondag 12 februari:  13:00 – 18:00 uur 

 

 

Agenda 
februari - maart 2023  
    
   14 – 16 – 21 febr. Schoolkeuzegesprekken groep 8, uitnodigingen zijn verstuurd (Parro) 
   15 februari  MR 
   17 februari  1e rapport mee naar huis 
   20 – 21 – 23 febr. 10-minutengesprekken groep 2 t/m 7, uitnodiging via Parro 
   27 febr. – 5 mrt  Voorjaarsvakantie 
   6 maart   Studiedag, alle leerlingen vrij! 
   8 maart   Biddag 
   15 maart  Luizencontrole 
   15 maart  schoolvoetbal groep 5 & 6 
   16 maart  Kangoeroe-wedstrijd, waarover later meer. 
   22 maart  schoolvoetbal groep 7 & 8 


