
 

 

 

 

 
 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Niet zien en tóch geloven! 
Tijdens Biddag ging het erover dat je mag geloven ook al zie je het 
niet. 
Wij zijn van nature gewend om eerst iets te zien om het te kunnen 
geloven. We willen graag een tastbaar beeld hebben; iets wat we 
kunnen zien.  
In de lijdenstijd brengt Jezus veel tijd door met zijn discipelen; Hij 
viert zelfs zijn laatste avondmaal met de discipelen. Jezus vertelt 
ook wat er allemaal gaat gebeuren. Hij vertelt dat hij zal sterven, 
maar ook weer zal opstaan. 
En dat mogen wij straks met Pasen ook vieren en gedenken. Als 
Jezus na zijn opstanding weer bij zijn discipelen komt, geloven zij 
het eerst niet dat Jezus leeft en in hun midden staat. En Thomas 
die daar niet bij is, gelooft het ook niet als zijn vrienden hem dit 
vertellen. Thomas wil het eerst zelf zien. Later als Jezus ook bij 
Thomas komt, zegt Jezus tegen Thomas dat hij de wonden in zijn 
handen en zijde mag aanraken. Pas als Thomas dat doet, gelooft 
hij dat Jezus leeft. 
We zeggen ook wel ‘ongelovige Thomas’, een gezegde die we wel eens gebruiken als iemand iets niet gelooft. 
 
Eigenlijk zijn wij allemaal als die ‘ongelovige Thomas’. Maar wij kunnen niet zoals Thomas wel kon de wonden in de handen 
en de zijde van Jezus aanraken. Wij kunnen niet in Israël of Jeruzalem Jezus in levenden lijve daar tegen komen. 
Wij moeten geloven op Zijn Woord. We mogen vertrouwen hebben in Hem. Net zoals de kinderen hebben gehoord tijdens 
de Biddagviering. We mogen geloven en erop vertrouwen dat Jezus voor ons geleden heeft en voor onze zonden aan het 
kruis is gestorven. Net als de tekst in Johannes 20:29: “Gelukkig zijn zij die niet zien en tóch geloven”. 

 
Biddag 

Biddag voor Gewas en Arbeid  
Afgelopen woensdag 8 maart mochten wij met de kinderen Biddag vieren. We waren samen met kinderen van de Willem 

Alexanderschool en een aantal kinderen van de Johan Frisoschool. Ook waren de mensen van DAC aanwezig om deze 

dienst met ons te vieren. Het gevolg; een bomvolle kerk. Wat mooi om zoveel kinderen samen te zien en te horen zingen. 

Dominee Van ’t Hof vertelde het verhaal van Elisa waarin Elisa bidt om de ogen van zijn knecht te openen zodat hij ziet dat 

God helpt, maar ook bidt Elisa dat de soldaten van het leger niet kunnen zien en zo in de val worden gelokt. De kinderen 

van groep 1 en 2 hebben de Biddagviering samen met de leerkrachten gevierd. Ook daar werd uit volle borst gezongen en 

een verhaal verteld.  

De collecte heeft €110,35 opgebracht. Een mooi bedrag dat naar Stichting Kimon gaat. Zij zullen daar vast heel blij mee zijn.  
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Projectweek ‘de Beestenbende’ 
Hulp gezocht 

Voor de projectweek zijn wij nog op zoek naar ouders die: 
 

• patat en snacks willen bakken, zie hiervoor het Parro-berichtje van de leerkracht. 
 Heeft u tijd, meldt u zich dan via de leerkracht aan. 
 

• willen helpen schminken op donderdag 30 maart. 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  
 
Op donderdagavond 30 maart van 18:30 tot 20:00 uur bent u allemaal van harte 
welkom om de beestenbende op onze school te komen bekijken. Ook oma’s, 
opa’s en broertjes en/of zusjes zijn van harte welkom! 
 

 

 

Schoolvoetbal 
15 en 22 maart 2023 

Woensdag 15 en 22 maart wordt weer het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi voor leerlingen van de basisscholen in Rijssen 

en Enter georganiseerd. 

Op woensdag 15 maart voor de groepen 5 & 6 en een week later op 

woensdag 22 maart voor de groepen 7 & 8. 

Onze school heeft voor alle groepen zowel een meisjes- als een 

jongensteams samengesteld en zij gaan ervoor! 

De wedstrijden zijn bij Excelsior en beginnen om 13:00 uur. 

Via Parro krijgt u de exacte tijden en speelschema’s nog te horen. 

Komt u ook kijken?  

 

 

Het is nog even afwachten wat volgende week het weer gaat doen. Er is afgesproken dat uiterlijk dinsdag 14 maart bekend 

wordt of het toernooi doorgaat. Eventuele reservedata zijn 29 maart voor de groepen 5 & 6 en 5 april voor de groepen 7 & 8. 

Houd Parro in de gaten.  

 

 

Luizencontrole 

Woensdag 15 maart  
Een week later dan we gewend zijn, komen de ouders van de 

luizenbrigade op woensdag 15 maart op school om uw kind te 

controleren op luizen. 

Denkt u eraan om geen vlechten, staartjes of gel in de haren van uw 

kind te doen? Op die manier kunnen de ouders snel en makkelijk de 

haren controleren op luizen. 

Vanaf deze plaats wil ik de ouders van de luizenbrigade alvast bedanken 

voor hun hulp.  
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Marcel en Lydia Zimmer  
Ontmoetingskerk 

Op zondagmiddag 19 maart 15:00 uur komen Marcel en Lydia in de Ontmoetingskerk. 
Het is een dienst voor jong en oud. Vooral veel samen zingen voor God.  
De toegang is gratis. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
maart – april 2023  
    
    
   15 maart  Luizencontrole 
   15 maart  schoolvoetbal groep 5 & 6 
   16 maart  W4Kangoeroe-wedstrijd 
   16 & 21 maart  Schoolverpleegkundige groep 7 
   20 – 30 maart  Projectweek: ‘Beestenbende’ 
   22 maart  schoolvoetbal groep 7 & 8 
   29 maart  reservedatum schoolvoetbal groep 5 & 6 
   30 maart  Afsluiting projectweek ‘Beestenbende’ van 18:30 – 20:00 uur. 
   5 april   Oudergebedsgroep om 8:30 uur 
   5 april   reservedatum schoolvoetbal groep 7 & 8 
   7 april   Goede vrijdag, alle kinderen vrij 
   10 april   Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
   12 april   extra vrije dag voor alle kinderen 
   14 april   Grote Rekendag 
   18 – 19 april  Eindcito groep 8 
   24 april – 7 mei  meivakantie 
 
 
 
 

 


