
 

 

 

 

 
 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Heb oog voor elkaar 
Jan Willem Lingeman gaf ons tijdens de scholingsdag de 
volgende tekst mee: “Op jou rust mijn oog” uit Psalm 32. Een 
mooie tekst om ook dit Contact mee te beginnen. 
God heeft met een ieder van ons een plan en Hij wijst ons 
altijd de weg die we moeten gaan. In vers 8 van deze psalm 
lezen we het volgende: “Ik leer en onderwijs u aangaande de 
weg, die u moet gaan; Ik raad u, Mijn oog is op u”. Dat is een 
prachtige belofte waar we op mogen vertrouwen. God wil ons 
leiden tijdens alle momenten in ons leven; Hij is er wanneer 
het goed gaat, maar ook wanneer het even minder gaat. 
 
Zoals God het oog op ons heeft, zo willen wij ook ons oog 
voor de kinderen hebben. We horen in de maatschappij 
mensen tegen elkaar zeggen: “Zorg goed voor jezelf!” Met 
andere woorden je moet vooral aan jezelf denken en voor 
jezelf opkomen, maar wat is er verkeerd aan om ook voor 
elkaar te zorgen?  
U heeft als ouders uw kind aan onze school toevertrouwd en 
dat vertrouwen willen wij waarmaken. We hebben oog voor 
iedereen hier op school; voor alle kinderen, maar ook voor alle medewerkers.  
 
Volgende week zien we dit ook terug bij Dankdag en adoptie. We laten daarmee zien dat we ook voor elkaar mogen zorgen. 
Met Dankdag hopen we ook levensmiddelen in te zamelen voor de Voedselbank en bij adoptie zoud het fijn zijn als er een 
kleine bijdrage meegenomen kan worden. 

 
Vanuit de MR 
MR-vergadering 25 oktober 
Op dinsdag, 25 oktober, hebben we als MR vergaderd. We hebben afscheid genomen van juf Henny Paalman en hebben 
meester Sander Beltman en ouder Marion van Sermondt welkom geheten. We zijn blij met deze versterking. Binnenkort 
gaan we, als MR, een cursus volgen. We hebben ingestemd met het Coronabeleidsplan en het werkverdelingsbeleid.  

 

Dankdag 
Woensdag 2 november 
Woensdag hebben wij met de groepen 3 t/m 8 een Dankdagviering in de Hoeksteen. Voor de groepen 1 en 2 zal er op 

school een Dankdagviering zijn. Met Dankdag hebben we geen collecte, maar willen wij goederen inzamelen voor de 

Voedselbank Rijssen. Met de stijgende kosten voor levensmiddelen en energie komen steeds meer gezinnen bij de 

Voedselbank en zij hebben momenteel te weinig goederen om iedereen goed te kunnen voorzien. We zouden het fijn 

vinden als uw kind iets mee kan nemen uit onderstaande lijst. 

 

• Literblik soep (erwtensoep of kippensoep(halal) 

• Halve potjes groenten 

• Pakjes kerstkoekjes / speculaasjes 

• Brinta 

• Ranja 
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Kanjertheater 
1 en 4 november 
Donderdag 27 oktober was er een Kanjerinformatieavond voor ouders. Omdat wij een Kanjerschool zijn, hebben wij deze 

avond georganiseerd om u als ouder te informeren hoe wij hier op school omgaan met de verschillen in het gedrag van de 

kinderen in de klas. Aankomende week hebben wij voor de kinderen ook een speciaal Kanjermoment. We hebben op twee 

dagen het Kanjertheater op school. Voor de groepen 1 t/m 5 is dit op dinsdag 1 november en voor de groepen 6 t/m 8 op 

vrijdag 4 november. Per groep is er een theatervoorstelling van ongeveer 60 minuten (voor groep 1 en 2 is dit 45 minuten) 

waarin een bepaald thema wordt uitgebeeld. Het zijn interactieve voorstellingen. Voor de groepen 1 t/m 4 zal het vooral 

kennismaken zijn met het Kanjerpettenmodel. Voor groep 5 en 6 is het thema: “Ik wil erbij horen” en voor groep 7 en 8 gaat 

het over openbare geheimen waarin het gebruik van sociale media naar voren komt en dit sluit voor hen goed aan bij de 

week van de Mediawijsheid.  

 

 

 

 

 

 

Week van de Mediawijsheid 
4 t/m 11 november 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 6 t/m 8 mee aan MediaMasters. Met deze serious 

game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media. Zij gaan aan de slag met 

verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws.  

MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar heeft de campagne het thema 'Like en Cancel', 

en gaat het over het stimuleren van sociaal gedrag online.  

 

Ouderavond 

Omdat wij als school hier aan meedoen, mogen we u dit jaar een gratis digitale ouderavond aanbieden over 

mediaopvoeding op donderdag 10 november om 20:00 uur!  

Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, opvoedkundige en leerkracht in het 

basisonderwijs). Aan de hand van thema’s waar de kinderen in MediaMasters mee te maken krijgen, neemt zij u als 

opvoeder op een laagdrempelige wijze mee. Hoe gaat u als ouder aan de slag met mediaopvoeding? Hoe weet u welke 

media geschikt zijn voor je kind en hoe kom je met elkaar tot goede afspraken? En dat TikTok: wat is dat nou precies? Bij 

deze vragen en meer staan we stil tijdens het webinar. Meld u hier gratis aan: https://familyfactory.nu/family-factory-

organiseert-mediamasters-ouderavond/  

 

 

ICT-scholingsdag PCPO 
Woensdag 26 oktober 

Tijdens de PCPO-scholingsdag met thema ICT hebben alle medewerkers binnen PCPO kunnen deelnemen aan 

verschillende workshops op het gebied van ICT. Iedere medewerker heeft drie workshops gevolgd die passen bij zijn of haar 

wensen. Daarnaast hebben wij door middel van een leuke quiz geleerd hoe wij op een veilige manier kunnen werken met 

sociale media; welke gegevens deel je wel of niet met elkaar óf wat is een goed wachtwoord. Fijn dat deze mogelijkheid er 

is. Natuurlijk nemen wij het geleerde mee naar onze school en zullen de opgedane kennis gaan inzetten tijdens de lessen in 

de klas. U zult er vast wel iets via uw kind van horen. 

 

http://www.mediamasters.nl/
https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/
https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/


Wij kiezen groente en fruit 
Kick off  

Maandag 31 oktober zal er een kick off van de campagne ‘Wij kiezen groente en fruit’ 

plaatsvinden op ons schoolplein. 

Op onze school doen wij al een paar jaar mee met het schoolfruit. Dit jaar niet het EU-

schoolfruit. Wel hebben we dit jaar op 2 vaste dagen groente en fruit op school. Op 

dinsdag en donderdag eten alle kinderen dan groente en/of fruit tijdens de ochtendpauze; 

het is lekker, leerzaam en gezond. Kinderen ontdekken nieuwe smaken, leren meer over 

bepaalde groenten en fruit en krijgen vezels, vitamines en mineralen binnen. Poortman 

Versmarkt voorziet ons elke week van lekker fruit en gezonde groenten. 

Omdat wij al goed bezig zijn met het Schoolfruit, wil ViaVie in samenwerking met de 

gemeente onze school in het zonnetje zetten. Maandag 31 oktober zal om 13:00 uur 

wethouder Ben Beens op het schoolplein aanwezig zijn om de campagne ‘Wij kiezen groente en fruit’ te openen. Kinderen 

kunnen vragen stellen aan de wethouder, maar ook aan de groenteman Michel Raassing van Poortman Versmarkt. 

Wethouder Ben Beens zal tevens met een paar kinderen een plaquette onthullen. 

Het is leuk als u hierbij aanwezig kunt zijn. U bent dan ook van harte welkom maandag 31 oktober rond 12:50 uur op het 

(achter) schoolplein om dit gezonde evenement bij te wonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationaal schoolontbijt 
Vrijdag 11 november 

In het kader van gezond eten en drinken wordt jaarlijks het Nationaal 

Schoolontbijt georganiseerd. Dit jaar in de week van 7 t/m 11 

november; voor onze school is dat op vrijdag 11 november. 

Kinderen hoeven die dag niet thuis te ontbijten, maar schuiven 

samen aan tafel voor een gezond ontbijt. Het is een gezellige 

ontbijtles waarin kinderen op een feestelijke en leuke manier leren 

hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. 

U leest er meer over in de bijgevoegde brief. U krijgt hierover vast 

nog een Parro-bericht met aanvullende informatie, maar we willen u 

alvast vragen om uw kind op vrijdag 11 november de 4 B’s (bord, 

bestek, beker en bakje) voorzien van naam mee te geven. 

.  
 

Adoptie 
Vrijdag 4 november 
Vrijdag 4 is het weer de eerste vrijdag van de maand en dan hebben we onze gebruikelijke adoptie inzameling. We zouden 

het fijn vinden als uw kind een kleine bijdrage kan geven aan onze drie adoptiekinderen. 

 

 



 

Agenda 
November 2022  
 

 
1 november Kanjertheater groep 1 t/m 5 
2 november Dankdag 
4 november Kanjertheater groep 6 t/m 8 
4 – 11 november Week van de mediawijsheid 
9-10 november studiedagen team, alle kinderen vrij 
10 november Online ouderavond (webinar) mediawijsheid 
11 november Schoolontbijt 
16 november Luizencontrole 
 
 

 
 
 
 


