
 

 

 

 

 
 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Lijdenstijd  
Afgelopen zondag was de eerste van de zeven lijdenszondagen; het begin van 
de zogenoemde lijdenstijd . Tijdens deze periode staan we stil bij het lijden van 
Jezus en denken wij aan Zijn laatste dagen hier op aarde met als ‘climax’ de 
kruisiging op Goede Vrijdag. 
Niet omdat Hij dat verdiend had, maar omdat wij het verdiend hebben. 
 
De lijdenstijd wordt ook vaak aangeduid met de 40-dagentijd. Deze 40 dagen 
zijn afgelopen woensdag begonnen. Dit komt voort uit de katholieke kerk. Daar 
kennen zij de tijd van 40-dagen vasten. Vasten is het stoppen of minderen van 
eten gedurende een bepaalde periode. In de Bijbel wordt ook over vasten 
gesproken; Jezus brengt 40 dagen en nachten door in de woestijn om daar te 
vasten. 
Hoewel het vasten binnen de katholieke en protestantse kerk niet meer echt 
wordt uitgevoerd, zien we wel soorten van ‘vasten’ om ons heen. 
 
Er zijn (jonge) mensen die in de lijdenstijd 40 dagen geen social media 
gebruiken of 40 dagen geen suikerhoudende producten eten. Een soort van 
vasten en tot inzicht of inkeer komen. Ook een tijd om je hart te onderzoeken en te kijken of er vrede is in je hart. 
Als je gelooft in de Heere Jezus, dan komt er vrede in je hart! Dat is de tekst van een mooi kinderliedje, maar hoe merk je 
dat? 
 
Jezus belooft vrede aan zijn discipelen; een wonderlijke vrede, want het is niet de vrede die wij graag de wereld willen 
geven. Zeker nu we in de wereld horen over oorlogen en andere rampen. Maar Jezus belooft een vrede die leed en kwelling 
doorstaan. Juist in de lijdenstijd mogen we denken aan het leed en de kwelling die Jezus heeft doorstaan. 
Een mooie gedachte om de komende periode tot Pasen over na te denken. 

 
Biddag 

Biddag voor Gewas en Arbeid  
Op woensdag 8 maart is het Biddag. De kinderen van groep 0 t/m 2 hebben een viering 

op school. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan deze ochtend naar de Hoeksteen.  

Het thema van de biddagviering is ‘Zie jij het ook?’. Het centrale Bijbelverhaal komt uit 2 

Koningen 6: 8 – 23 waarin de geschiedenis van Elisa en zijn knecht wordt verteld. In dit 

verhaal spelen gebed en (niet) zien een grote rol. Indrukwekkend om te zien hoe de 

Heere de gebeden van Elisa verhoort! ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt 

veel tot stand!’. 

Vanuit dat vertrouwen bidden we op deze Biddag voor Gewas en Arbeid of de HEERE 

ook het komende seizoen het voedsel zal laten groeien en ons (school)werk wil 

zegenen. 

 

Er is tijdens de viering ook een collecte. Deze collecte is bestemd voor stichting Kimon.  
 

Oudergebedsgroep  
Woensdag 8 maart 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! 
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Projectweek ‘de Beestenbende’ 
20 – 30 maart 2023 

Van 20 t/m 30 maart hebben wij met onze projectweek ‘de Beestenbende’. Via Parro hebt 
u hier al het een en ander over kunnen lezen. We beginnen maandag 20 maart om 8:45 
uur met de opening op het plein. Alle kinderen, maar ook leraren mogen verkleed als dier 
naar school; dat wordt vast een gezellige ‘beestenbende’. U bent uitgenodigd om deze 
gezellige dierenparade te komen verwelkomen op ons achterplein. 
Op donderdag 30 maart staan de deuren van onze beestenboel  van 18:30 tot 20:00 uur 
open voor iedereen die een kijkje wil nemen; wees van harte welkom! 
 
We zijn voor deze avond nog op zoek naar ouders die willen helpen schminken. 
Hebt u een creatieve geest en vindt u het leuk om kinderen te schminken in hun favoriete 
dier? Meldt u dan aan via c.voortman@constantijnschool.net  
 
 

 

 

Vanuit de MR 
Het doel van de MR is om ouders en school dichter bij elkaar te brengen. Daarom wordt er 

vanaf nu regelmatig een kort verslag van het MR-overleg gedeeld via Parro in plaats van 

een verslag in het Contact. Vanuit de MR willen we graag meer zichtbaarheid en contact. 

Kom dus gerust bij ouders of leerkrachten van de MR als er vragen zijn, of met 

opmerkingen! 

 

Afscheid 
Vandaag zijn een paar studenten voor het laatst op school. In groep 6b/7b neemt vandaag juf Maria afscheid van de klas en 
van school. Zij gaat haar tweede stage bij Kentalis in Zwolle lopen. Een hele mooie ervaring om te zien hoe daar les wordt 
gegeven aan kinderen die doof of slechthorend zijn. We wensen haar heel veel succes met haar stage, maar ook met haar 
opleiding. 
In groep 5 neemt juf Estelle afscheid. Zij heeft vanuit Reggesteyn hier een half jaar kunnen ervaren wat onderwijs is. In 
groep 7 neemt ook juf Inez afscheid. Zij heeft net als juf Estelle hier haar stage gelopen om te kijken wat onderwijs is. Zij 
zitten in het laatste jaar en gaan dit jaar examen doen. Daarna gaan juf Estelle en juf Inez een opleiding voor 
onderwijsassistent volgen. Wij wensen hun veel succes met de examens en met hun vervolgstudie. Misschien zien wij hen 
nog wel een keertje terug op de Constantijnschool. 
 

W4Kangoeroewedstrijd  
Donderdag 16 maart 2023 

De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart 

op heel veel scholen wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt 

gemaakt. Op onze school doen 29 leerlingen mee. De W4Kangoeroewedstrijd heeft 

als doel de leerlingen te laten ervaren dat wiskunde (en rekenen) heel leuk en 

uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Kinderen ontdekken dat zij 

meer kunnen dan zij zelf dachten. En wat is er leuker dan te laten zien dat je meer 

kunt dan jouw leerkracht van je had verwacht!  

Bovendien kun je nog leuke prijzen winnen ook ...  

 

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een 

vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn 

gegeven, één is er goed. Welke?  

De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. 

Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen? 

 

Meedoen met W4Kangoeroe is plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder 

wiskundeknobbel! 
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Adoptie 
Compassion Sergine 

We hebben een brief ontvangen van ons sponsorkind Sergine. Hieronder leest u wat zij 

heeft geschreven.  

Hallo allemaal, met een blij hart schrijf ik jullie deze brief om nieuws met jullie te delen. Het 

tweede semester is bezig en het gaat erg goed. Het is hier nu erg koud. Met mijn familie 

gaat het goed. Mijn oma was ziek, maar God zij dank is ze weer beter. Onze klas bestaat 

uit 58 leerlingen, 28 jongens en 30 meisjes. Hoe zit dat bij jullie? Hoe gaat het met jullie 

familie en activiteiten? Hoe is het weer? Mag God jullie rijkelijk zegenen. Willen jullie voor 

de studie van mij en mijn broers bidden? Mag God jullie en jullie familie beschermen. 

Groeten!  

 

 

 

 

Voorjaarsvakantie 
Krokusvakantie 

De voorjaarsvakantie; even een weekje rust. De voorjaarsvakantie is ontstaan 
in de jaren 70 van de vorige eeuw om de sobere winterperiode even kort te 
onderbreken. Over het algemeen is deze vakantie in de tweede helft van 
februari. We noemen deze vakantie ook wel krokusvakantie, omdat in deze 
periode de krokussen al langzaam in bloei komen of al in bloei staan. In het 
zuiden van Nederland wordt deze vakantie ook wel carnavalsvakantie genoemd 
– een feest uit de katholieke kerk die voor de 40 dagen vastentijd wordt gevierd. 
Aankomende week hebben de leerlingen en de medewerkers van school 
voorjaarsvakantie en we mogen dan genieten van een weekje rust; even geen 
school en geen huiswerk. 

 

Studiedag 
Maandag 6 maart 

Maandag 6 maart, aansluitend aan de voorjaarsvakantie hebben wij met het hele team een studiedag. Alle kinderen zijn dan 

vrij. 

Voor ons staat deze dag vooral in het teken van de formatie voor het komende schooljaar én ons rekenonderwijs. Wij hopen 

op een ‘vruchtbare’ dag. U gaat er later meer over horen.  

 

Bibliotheek Rijssen-Holten 
High Tech programma Tetem in Bibliotheek Rijssen-Holten  
De bibliotheek Rijssen-Holten heeft gevraagd om onderstaande met u te delen: 

 

Elke schoolvakantie kunnen kinderen in de bibliotheek een High Tech workshop 
van Tetem volgen waarin zij uitgedaagd worden om nieuwe technieken te leren en 
zich creatief te ontwikkelen binnen verschillende maakprocessen.  
 
Deze voorjaarsvakantie staat het ontwerpen van een eigen neonobject op het 
programma. Je kunt, samen met je vrienden een eigen neonobject maken; een 
voetbal, gitaar of je lievelingsdier mooi verlicht aan je kamermuur? Dat kan!  
 
De workshop is op woensdag 1 maart 2023 van 12:00 - 13:30 uur in de bibliotheek in Rijssen 
Kosten voor deze workshop bedragen  € 2,50 p.p. Zie onderstaande link voor meer informatie en om je aan te melden. 
 
https://bibliotheekrijssenholten.op-shop.nl/268/high-tech-voorjaarsvakantie-maak-je-eigen-neonobject/01-03-2023 
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Agenda 
maart – april 2023  
    
   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  W4Kangoeroe-wedstrijd 
   22 maart  schoolvoetbal groep 7 & 8 
 
 
 
 
 
 

 
Het team van de Constantijnschool wenst iedereen een fijne vakantie! 
We hopen alle kinderen weer te mogen begroeten op dinsdag 7 maart. 

 
 


