
 

 

 

 

 
 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Je bent waardevol 
De afgelopen twee dagen hebben we als team nagedacht over het 
nieuwe schoolplan, maar daaraan voorafgaand hebben we gekeken 
wat wij elk kind gunnen en hoe wij kijken naar een kind. We hebben 
gezegd dat elk kind uniek is en ook recht op onderwijs heeft. Dit heeft 
God ook gezegd. Hij zegt: “Je bent waardevol, zelfs je haren zijn 
geteld”. Dat is ook voor ons als mensen een belangrijke waarheid die 
wij kunnen ontdekken als mens. Je mag beseffen hoe oneindig 
waardevol je bent voor God. We zijn werkelijk alles voor Hem, wij zijn 
het hoogste goed in de ogen van Hem. 
Het bekendste Bijbelvers ter wereld zegt: “God had zoveel liefde voor 
de wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat 
iedereen die Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft”. 
Dit besef mogen wij in vertrouwen aannemen maar ook uitdragen 
naar elkaar; ieder mens is geliefd en waardevol. 
Dat betekent voor ons onderwijs dat we elkaar moeten respecteren 
en waarderen zoals we zijn, want wij zijn immers niet allemaal 
hetzelfde.  

 
Inloopochtenden 
Even meekijken in de klas 
Het was al vermeld in de Schoolgids en in de kalender van onze school, maar bij deze een uitnodiging voor de 
inloopochtenden op dinsdag 15 en woensdag 16 november. Na twee jaar corona is het gelukkig weer mogelijk om een kijkje 
in de klas te nemen. Bij de groepen 1 en 2 is dit van 8:30 tot 10:00 uur en bij de groepen 3 tot en met 8 van 9:15 tot 12:00 
uur. In de bijlage vindt u een uitnodiging met daarin een overzicht van groepen, lokalen, leerkrachten én meer informatie 
over deze inloopochtenden. 
Een mooie gelegenheid om eens te kijken hoe het huidige onderwijs aan uw kind wordt gegeven. Wilt u in verband met de 
rust in de groepen géén kleine kinderen meenemen naar de inloopochtenden? 

 
Autisme Trefpunt 
Autisme en de feestdagen 
De feestdagen komen er weer aan, voor mensen met een autisme zijn dat dagen waarop alles anders is; de vaste 

regelmaat wordt onderbroken.  

Op dinsdag 29 november organiseert Autisme Trefpunt een informatieavond. Sprekers zijn deze avond Ilona Bolhaar en 

Yvonne Doornebosch. Zij vertellen uit eigen ervaring en geven praktische tips en handvatten hoe je de feestdagen met 

autisme in huis gezellig kunt laten verlopen. 

Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Zij hopen u graag te ontmoeten! De 

entree is gratis. 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen: 0548 638 830 of via e-mail autismetrefpunt@evenmens.nl 

 

Wanneer: dinsdag 29 november 2022  

Waar:  Dorpshuis De Veldkamp 

  Veldkampsweide 3 in Haarle 

Tijd:  20:00 – 21:30 uur 

  Inloop van 19:30 uur 

      Nr. 6– 11 november 2022 

mailto:autismetrefpunt@evenmens.nl


 

Studie 2-daagse 
Samen met het team van leerkrachten hebben wij de afgelopen twee dagen een mooie start mogen maken met het 

schoolplan voor 2023 – 2027. We hebben samen gekeken naar wat wij op de Constantijnschool belangrijk vinden. Het zal 

niet vreemd in de oren klinken dat wij elk kind uniek en bijzonder vinden, maar daarom ook belangrijk vinden. Maar ook u als 

ouders vinden wij belangrijk; elk mens mag zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen. Met deze uitgangspunten gaan 

we de komende tijd bezig om het onderwijs op onze school vorm te geven. De kinderen waren twee dagen vrij en hebben 

zich vast vermaakt en we vonden het fijn om ze vanmorgen weer op school te ontvangen en met hen aan het werk te gaan.  
 

Week van de Mediawijsheid 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid hebben de leerlingen van groep 6 t/m 8 veel gehoord en geleerd over het gebruik 

van sociale media. Kinderen gebruiken al op jonge leeftijd de verschillende vormen van sociale media, maar moeten nog 

leren om dit op een goede en veilige manier te doen. Op school besteden wij hier regelmatig aandacht aan, maar het zou 

fijn en prettig zijn als u met uw kind hierover in gesprek gaat. We merken en horen dat sommige kinderen gepest worden of 

dat er ongevraagd filmpjes of foto’s van kinderen via WhatsApp of andere sociale media worden gedeeld en dat kan 

natuurlijk niet de bedoeling zijn. Tijdens het Kanjertheater is er in groep 7 en 8 ook over dit onderwerp met behulp van een 

voorstelling gepraat. Daarnaast zijn er nog veel meer nadelige gevolgen van het gebruik van sociale media te noemen. 

Wilt u met uw kind meekijken wat zij allemaal te zien krijgen en welke apps zij gebruiken?  

 

 

 

Wij kiezen groente en fruit 
Maandag 31 oktober heeft wethouder Ben Beens op onze school het startsein gegeven aan de campagne “Wij kiezen 

groeten en fruit” In elke klas heeft de wethouder samen met groenteboer Michel Raasing van Poortman versmarkt, 

verschillende soorten groente en fruit uitgedeeld. 

De kinderen mochten per groep ook een vraag stellen aan de wethouder en de groenteboer. 

Wethouder Beens zegt: “Gezond eten en drinken is belangrijk, omdat je dan meer energie hebt, je beter kunt concentreren 

en je voelt je ook nog eens fitter”. Het is daarom belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al gezonde gewoontes aanleren. 

Gemeente Rijssen-Holten gaat daarom samenwerken met JOGG Twente, scholen en ouders om het eten van groente en 

fruit ‘gewoon’ te maken.  

Het Nationaal Schoolontbijt is net als de campagne “Wij kiezen voor groente en fruit” ook een belangrijk onderdeel van die 

samenwerking. Vandaag hebben wij het Nationaal Schoolontbijt gehad. Kinderen komen op die manier in aanraking met 

een goed en gezond ontbijt. Er waren verschillende ontbijtproducten, zoals bruin brood, yoghurt, melk, muesli, fruit, ei en 

andere producten die samen bijdragen aan een goede start van de dag. 

 

  



Luizencontrole 
Woensdag 16 november 

Aangezien een paar woensdagen vanwege een studiedag zijn uitgevallen heeft er na de 

herfstvakantie nog geen luizencontrole plaatsgevonden. In overleg met één van de 

moeders van de luizencontrole hebben wij deze verschoven naar woensdag 16 november. 

Denkt u eraan om uw kind geen vlechtjes en gel in de haren te doen? 

Namens de ouders van de luizencontrole bedankt hiervoor, maar vanaf deze plaats willen 

wij de moeders van de luizencontrole ook enorm bedanken voor hun bijdrage.  
 

Oudergebedsgroep 
Maandag 14 november 
Maandag 14 november om 13:00 komt de oudergebedsgroep dit schooljaar voor het eerst bij elkaar. Het is fijn elkaar op 

deze wijze te ontmoeten en samen te bidden voor de dingen om ons heen, maar ook voor de kinderen, ouders en 

leerkrachten op onze school. U kunt nog steeds aanschuiven bij deze gebedsgroep. Wees welkom maandag 14 november 

om 13:00 uur in de personeelskamer op school. 

 

 

Vacature 
Directiesecretaresse (m/v) 

PCPO Rijssen is met ingang van 1 januari 2023 op zoek naar een directiesecretaresse (m/v). Bent u geïnteresseerd in deze 

functie, verwijzen wij u naar de advertentie in de bijlage.  

 

Agenda 
November-december 2022  

 

 
14 november   Oudergebedsgroep 
15 & 16 november  Inloopochtenden 
16 november   Luizencontrole 
21 november   Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 7 
23 november   MR-vergadering 
2 december   Sinterklaas op school 
21 december   Kerstviering met ouders in de Hoeksteen 
26 december t/m 6 jan  Kerstvakantie 
 
 
 
 

 
 
 


