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Vanuit de MR 
Maandag 19 september 
19 september was weer onze eerste vergadering. Helaas is er een lege plek ontstaan. Er is een oproep gedeeld in 
Parro voor nieuwe aanmeldingen. We hebben ingestemd met: *het jaarverslag 2021-2022, 
*een subsidieaanvraag 'basisvaardigheden', *het jaarplan 2022-2023 en *de huidige schoolgids. Meer informatie over deze 
bestanden kunt u vinden op de website van onze school. We hebben een ingekomen mail besproken, dus als u ook vragen 
of opmerkingen heeft, dan horen we het graag. Mail dit naar mr@constantijnschool.net.   

 
  
Ouderbijdrage 
Nieuwe gezichten op de Constantijnschool 
Volgende week ontvangt u een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om 
extraatjes voor de kinderen te kunnen doen. De ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan cadeautjes met Sinterklaas, Kerst-, 
Paas- of Pinkstervieringen en de Koningsspelen.  
 
De ouderbijdrage is door het schoolbestuur vastgesteld op  € 20,00 per kind, met een maximum per gezin van € 60,00. 
Mocht de betaling van de ouderbijdrage problemen opleveren, wilt u dan contact opnemen met school? 
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Even voorstellen 
Nieuwe gezichten op de Constantijnschool 
We hebben dit schooljaar veel stagiaires op de Constantijnschool. Een aantal heeft zich de afgelopen keren al aan u 
voorgesteld, maar er zijn er nog een paar die zich graag aan u willen voorstellen. De volgende keer zullen nog een aantal 
stagiaires zich aan u voorstellen. 
 

Beste ouders,  

Mijn naam is Anouck Scholten, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Rijssen. Ik volg de 

opleiding onderwijsassistent op ROC Aventus in Deventer. Ik ga het komende half 

jaar op de donderdag en op de vrijdag stage lopen in groep 3 bij juf Rianca.  

Mijn hobby’s zijn volleyballen, met vrienden af spreken en gezellig op het terras te 

zitten!     

Ik ga met veel plezier dit schooljaar in en ik hoop veel te leren tijdens mijn stage bij 

groep 3.  

Mochten jullie vragen hebben, kom gerust naar me toe. 

 

Groetjes Anouck Scholten 

 

Beste ouders/ verzorgers,  

Ik ben Maria Baan, negentien jaar en ik zit in het derde jaar van de pabo (Viaa Zwolle). De 

komende tijd loop ik stage in groep 6b/7b. Dit zal voornamelijk op de donderdag en vrijdag 

zijn bij juf Elisabeth. Naast de lessen in de groep 6/7, zal ik ook gymlessen geven aan 

verschillende groepen. Ik vind het leuk om gitaar en altfluit te spelen, te bakken en af te 

spreken met vrienden.  

Mochten jullie nog vragen hebben, kom gerust langs na schooltijd.  

Groetjes Maria 

 

 

Hallo allemaal, 
Ik wil mij graag even aan jullie voorstellen. 
Ik ben Dian Smelt, 18 jaar, en ik kom uit Vriezenveen. Ik ben tweedejaars pabostudente 
op de Viaa in Zwolle. Dit jaar loop ik op maandag en dinsdag stage in groep 1 en 6. Het 
eerste half jaar in groep 6 en de tweede helft van het jaar in groep 1. 
In mijn vrije tijd speel ik volleybal en knutsel ik graag. Verder heb ik een bijbaantje bij de 
Jumbo in Vriezenveen. 
Ik hoop dat dit jaar een ontzettend gezellig jaar wordt! 

 

 

Dierendag 
Dinsdag 4 oktober 

Zo links en rechts komen van kinderen vragen binnen over dierendag. 

We hebben besloten dat ieder kind zijn/haar favoriete knuffel (één knuffel 

per kind) mag meenemen. Het is natuurlijk dierendag dus lijkt ons dat dit een 

dierenknuffel is. 

Vanaf 14:15 uur tot 14:30 uur mogen ouders, oma’s en opa’s met een 

huisdier op het plein komen. 

Wij gaan dan met alle groepen naar buiten. 

Het achterplein is voor groep 1 tot en met groep 5 en het voorplein voor 

groep 6 tot en met groep 8. 

Let u wel op dat het plein schoon achter blijft?  

 



Kinderboekenweek 
Gi-ga-groen 

Wat een feest! Woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek met het thema gi-ga-groen. De Kinderboekenweek wordt 

gehouden van 5 tot en met 16 oktober en staat in het teken van dieren en natuur. In alle groepen wordt er aandacht besteed 

aan deze Kinderboekenweek. 

 

Om deze Kinderboekenweek goed te beginnen, willen we woensdag 5 oktober starten met een gezellige boekenmarkt. 

Deze begint om 11:00 uur tot 12:15 uur. 

 

Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen deze dag eigen boeken meenemen om te verkopen op school. €Ieder kind 20 in 

de klas van zijn/haar tafeltje een mooie boekenkraam. Er kunnen verschillende boeken worden verkocht; leesboeken, 

prentenboeken, stripboeken, informatieboeken etc. Wilt u thuis de boeken samen met uw kind prijzen? We hanteren de 

volgende prijzen € 0,20, € 0,50, €1,00, € 1,50 en 2,00. Het is handig dat uw kind die dag wat wisselgeld in een portemonnee 

of bakje meekrijgt.  

Natuurlijk zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom op onze 

boekenmarkt! 

 

 
Bibliotheek 
Leuke activiteiten 
De bibliotheek organiseert tijdens de Kinderboekenweek allerlei activiteiten. Leuk om met uw kind naartoe te gaan. 
 
Ook nodigt de bibliotheek u uit om eens met uw kind te komen en leuke boeken uit te zoeken. Een lidmaatschap voor 
kinderen 0 – 18 jaar is gratis! 
 
5 oktober: Kindercollege Gi-ga-groen!: de dierenbescherming komt vertellen en als er geen spoedgeval is, komt de 
dierenambulance zodat we kijkje kunnen nemen. 
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar 
Waar Bilbiotheek Rijssen 
Tijd: 15:30 – 16:30 uur 
Opgeven is nodig en kan via de agenda op de website van de bibliotheek: https://bibliotheekrijssenholten.op-shop.nl/ 
 
12 oktober: Gi-groen!: Voorleesmoment. We weten dat het voor kinderen ontzettend belangrijk is om veel te lezen, maar 
ook voorgelezen te worden. 
Leeftijd: 4 t/m 6 jaar 
Waar Bilbiotheek Rijssen 
Tijd: 16:00 – 16:30 uur 
 
15 oktober Gi-ga-groen! Voorleesmoment met Kinderboerderij Dondertman; een gezellig voorleesmoment met 
speciale (harige) gasten! 
Leeftijd: 0 t/m 6 jaar 
Waar Bilbiotheek Holten 
Tijd: 11:00 – 12:00 uur 

 
 

Schoolfotograaf 
Dinsdag 11 oktober 

De schoolfotograaf komt dinsdag 11 oktober op school. U heeft hierover een Parro gehad. Er wordt van 
iedereen een foto gemaakt en ook wordt er een broertjes/zusjes-foto gemaakt van gezinnen waarvan 
alle kinderen bij ons op school zitten. Maar wilt u ook dat er een broertjes/zusjes-foto gemaakt wordt 
van kinderen die (nog) niet (meer) bij ons op school zitten, dan kan dit na 14:30 uur gepland worden. 
Let op, jongere broertjes/zusjes moeten wel zelfstandig kunnen zitten (dus geen pasgeboren baby’s). U 
kunt zich nog aanmelden voor deze gezinsfoto door een Parro te sturen naar juf Elisabeth Schaap. Zij 
zal u dan een tijdstip geven waarop deze foto gemaakt zal worden. 
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Zendingsgeld 
Stichting red een kind 
Iedere maandag kunnen de kinderen zendingsgeld meenemen. Van de zomervakantie tot de 
kerstvakantie zamelen we geld in voor stichting Red een kind. Red een Kind is een christelijke, 
internationale ontwikkelingsorganisatie. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, 
hun familie en hun hele omgeving. Ze werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, 
internationale en lokale organisaties. Zij zijn actief in de volgende landen: Kenia, Burundi, Malawi, 
Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Congo en India. Door de duurzame en langdurige 
samenwerking krijgen kinderen en families de mogelijkheid om uit hun armoede te groeien. Geeft 
uw kind ook? 

 
 

Adoptie  
1e vrijdag van de maand 
Als Constantijnschool ondersteunen wij al jarenlang drie kinderen via een sponsorprogramma. 

Eén van hen in Sergine. Zij woont in Burkina Faso en is 15 jaar oud. Iedere eerste vrijdag van de 

maand halen onder andere geld voor haar op. Zo heeft zij een kans om naar school te gaan, 

medische zorg te ontvangen en de mogelijkheid om te bouwen aan een toekomst. Dit gebeurt 

via de stichting Compassion. Zij hebben contact met een lokale kerk, waardoor Sergine ook de 

Heere God leert kennen. Vrijdag 7 oktober wordt de adoptiezending weer opgehaald. 

 

 

Corona  
Coronabeleid 

Zoals in een eerder Contact is aangegeven heeft de overheid 4 scenario’s ontwikkeld die scholen moeten toepassen als de 

situatie daarom vraagt. Vanaf 1 oktober kan de overheid aangeven in welk scenario een school zich bevindt. 

Per scenario heeft de school activiteiten beschreven die bij een bepaald scenario worden uitgevoerd. De overheid heeft per 

scenario een aantal eisen gesteld die de school zelf moet invullen. Eén ding staat vast, scholen gaan niet dicht. Tot en met 

het derde scenario blijven kinderen in voltaligheid naar school komen, maar in de laatste fase moet er met halve klassen 

worden gewerkt, wij streven ernaar om gezinnen met meerdere kinderen op school op dezelfde dag in te roosteren. Zodra 

het nodig is, laten wij u tijdig weten hoe dit eruit zal zien. Op de afbeelding heeft u een beeld hoe de scenario’s er globaal 

uitzien.  

Momenteel merken we dat de besmettingen binnen onze school relatief laag zijn. Op school zijn zelftesten aanwezig, 

wanneer u testen nodig heeft, kunt u contact opnemen met de leerkracht. 
2 –Groen 
2 – Groen 

 

 

 

 

 

  

1 – Donkergroen 
Verkoudheid 

 
Scholen volledig open 
zonder maatregelen 

 

2 – Groen 
Griep+ 

 
Scholen volledig open met 
lichte (basis)maatregelen 

Basisregels 

Voorzorgsmaatregelen 

(facultatief) 

3 – Oranje 
Continue strijd 

 
Scholen volledig open met 

pakket maatregelen 

Basisregels 

Contactbeperkende 
maatregelen 

Voorzorgsmaatregelen 

4 – Rood 
Worst case 

 
Scholen niet volledig open 

4a  

Helft v/d 

leerlingen 

4b 

Specifieke 

groepen 

Basisregels 

Voorzorgsmaatregelen 

Contactbeperkende 

maatregelen 



Agenda 
Oktober 2022  
 

 
4 oktober  Dierendag 
5 t/m 16 oktober Kinderboekenweek 
5 oktober  Boekenmarkt 
5 oktober  Dag van de leraar 
7 oktober  Adoptiezending 
11 oktober Schoolfotograaf 
17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 
25 oktober Luizencontrole (let op dinsdag!) 
26 oktober Studiedag PCPO (alle leerlingen vrij) 
27 oktober Informatieavond Kanjertraining 

 


