
 

 

 

 

 
 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Adventstijd 
Zondag aanstaande is de eerste Adventszondag. De adventstijd is een tijd van wachten, we wachten op de komst van 
Jezus. We zien uit naar Zijn geboorte en Zijn komst als mens op aarde. Dat mogen we vieren met Kerstmis. 
Vier weken voor kerst noemen we Advent. 
 
Advent is kijken naar wat komt 
 
Advent is kijken naar wat komt, 
hoewel er weinig zicht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht, 
omdat je iets van God verwacht, 
een wereld waar het licht is. 

Advent is kijken naar wat komt, 
zoals toen, lang geleden. 
Er werd een kind van God verwacht, 
een kind van licht, een kind vol kracht, 
een kind dat zorgt voor vrede. 

Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven hopen. 
Het kerstkind is een nieuw begin. 
We slaan een weg van vrede in. 
Die moet je verder lopen. 

Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven dromen, 
is licht zien in de duisternis, 
geloven dat God met ons is 
en dat zijn rijk zal komen. 

 

 
Vanuit de MR 
MR-overleg 23 november 2022 
Afgelopen woensdag is de MR weer bij elkaar gekomen. We hebben de begroting voor ouderbijdrage voor het komende jaar 
en de verantwoording voor de ouderbijdrage van het afgelopen jaar goedgekeurd; we hebben instemming gegeven. Ook is 
er over het schoolplan gesproken, dat vanaf 2023 weer voor vier jaar wordt opgezet. Het schoolplan wordt vanuit het hele 
team samengesteld.  
Ook is er gesproken over de mogelijkheden en eventuele noodzaak van klaaroveren / oversteekouders vanuit de 
Constantijnschool. Binnenkort ontvangt u daarvoor een poll. 
 
 

  

      Nr. 7– 25 november 2022 



Sinterklaas op school 
Vrijdag 2 december mogen wij Sinterklaas met zijn pieten weer op school welkom heten; we kijken er allemaal enorm naar 
uit. We zijn benieuwd wat er dit jaar zal gebeuren. Eén ding staat vast: “Het wordt vast een gezellige ochtend”. Fijn dat het 
weer op de oude gebruikelijke manier kan. Sint en zijn pieten mogen weer door de verschillende groepen om een kijkje te 
nemen bij de kinderen. We verwachten Sint rond kwart voor negen op het achterplein. U bent natuurlijk van harte welkom 
om hierbij aanwezig te zijn. 
 

 

Voorleeskampioen Constantijnschool 
De Nationale Voorleeswedstrijd 

De afgelopen tijd hebben de leerlingen in de groepen 7a, 7b en 8 zich bezig gehouden met voorlezen. In elke klas streden 
de leerlingen om in hun klas de beste voorlezer te zijn. In elke groep bleven 2 leerlingen over die kans maakten om de 
voorleeskampioen van de school te worden. 6 leerlingen, Fleur en Aiden uit groep 7a, Mies en Lara uit groep 7b en 
Sebastiaan en Gijs uit groep 8 zetten afgelopen vrijdag 18 november hun beste stemmetjes op om hun verhaal zo mooi en 
spannend mogelijk voor te lezen aan al hun klasgenoten. Een deskundige jury, leerlingen uit de groepen 6a, 6b, 7a, 7b en 8 
hebben onder leiding van meester Sander en meester Marcel alle voorlezers beoordeeld op verschillende punten en 
uiteindelijk kwam er één winnaar uit die onze school mag vertegenwoordigen bij de regiorondes in januari/februari 2023. 
En onze voorleeskampioen is Sebastiaan! We wensen hem heel veel succes bij de volgende rondes. 
 
 

 

Gezocht 
Luizenmoeders/vaders 

De werkgroep van de luizenmoeders is haastig op zoek naar nieuwe 

moeders/vaders die willen helpen bij het opsporen van luizen. Na elke 

vakantie komt deze werkgroep op woensdagochtend bij ons op school om 

alle leerlingen te controleren op luizen. Nu een paar moeders gestopt zijn, 

willen we de werkgroep van luizenmoeders(vaders) graag aanvullen. 

Lijkt het u leuk en heeft u interesse, geeft u dit dan door aan Marcel Beukers 

m.beukers@constantijnschool.net. 

  

 

Gebedsgroep 
Is weer opgestart 

Maandag 14 november heeft de gebedsgroep een eerste bijeenkomst gehad. Het was mooi om samen met elkaar na te 

denken over de invulling van de gebedsgroep van de Constantijnschool. De bedoeling is dat de gebedsgroep iedere eerste 

maandag van de maand ’s middags om 13:00 uur bij elkaar komt (m.u.v. vakanties, studiedagen etc.). 

Het doel van de gebedsgroep is om te bidden voor wat er leeft en speelt bij kinderen, ouders en leerkrachten. Deze 

gebedspunten kunnen door iedereen die verbonden is aan de Constantijnschool worden aangedragen. Niet alleen bidden, 

maar we mogen God ook danken. We mogen Hem danken voor alles wat Hij ons geeft. 

De eerstvolgende keer is maandag 5 december om 13:00 uur. Doet u ook mee??  
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Geboren 
 

Op 12 november is Silva geboren. Silva is het zusje van Aziz uit groep 1.  

We willen papa Augin, mama Jeannet en trotse grote broer Aziz van harte feliciteren 

met dit grote en mooie wonder. 

Op het geboortekaartje staat het volgende gedicht: 

 

Dank U, Heer.  
U liet ons weer  

het wonder beleven. 

Ons werd een dochtertje 

en een zusje gegeven. 

 

 

Oliebollenactie 
World Scouting Jamboree 

Een aantal oud-leerlingen - Amy Brok en Pepijn Haan - van de Constantijnschool en 

Dean Altena verkopen zaterdag 17 december 2022 de lekkerste oliebollen van Rijssen 

van bakkerij Tijink. Ze willen op deze manier geld ophalen voor hun reis naar de World 

Scouting Jamboree in Zuid-Korea. Dit evenement wordt iedere vier jaar georganiseerd 

en is alleen voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar oud; het is dus een éénmalige kans 

om dit evenement bij te wonen. 

Meer informatie vindt u in de bijgevoegde flyer van Amy, Pepijn en Dean! 

Wij wensen hen heel veel succes met deze sponsoractie en we hopen dat zij voldoende 

geld bij elkaar krijgen om deze unieke ervaring in Zuid-Korea te mogen beleven. 

 

 

.  
Agenda 
November-december 2022  

 

 
 
2 december   Sinterklaas op school 
5 december   Gebedsgroep 
21 december   Kerstviering met ouders in de Hoeksteen 
26 december t/m 6 jan  Kerstvakantie 
 
 
 
 
 
 
 


