
 

 

 

 

 
 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Adventstijd 
3e Adventszondag 
Aankomende zondag is het de derde adventszondag.  
 
 
We wachten op de koning…. 
Wachten, wachten, wachten….. 
Hoe láng nog? 
 
Heb geduld: 
Als je iets gezaaid hebt 
duurt het een tijd voordat 
het zaad uitkomt. 
En als het zaad is uitgekomen, 
duurt het ook nog wel even 
voor de plant volgroeid is. 
 
Hóe lang nog? 
 
Nog even,  
dan breekt het licht door! 
 
 

 
 
 
 

Gebedsgroep 
Maandag 12 december 2022 

Maandag 12 december komt de gebedsgroep bij elkaar. Dit zou eerst maandag 5 december zijn, maar door 

omstandigheden is dit verplaatst naar 12 december. 

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.  

Doet u ook mee??  

 

  

      Nr. 8– 9 december 2022 



Asbest op school 
Zoals u vorige week vrijdag gehoord heeft, is er op het schoolplein asbest in de grond aangetroffen. Inmiddels is het deel 
van het plein met hekken afgezet. Het is een kleiner stuk dan voorheen werd meegedeeld, omdat op die plek de 
concentratie het hoogst is. Wat er verder gaat gebeuren is tot op heden nog niet bekend. Er zullen nog wat onderzoeken 
plaatsvinden en daarna zal de grond gesaneerd worden, maar wanneer dit plaatsvindt, is nog niet bekend. Inmiddels zijn 
ook de buurtbewoners met een brief op de hoogte gebracht en heeft dit bericht ook op sociale media gestaan. 
Zoals in de brief vermeld staat, kunt u met uw vragen contact opnemen met Projectbureau Bodem Asbestsanering (BAS): 
0547-858585 of bas@hofvantwente.nl. 
Zodra wij meer weten over de vervolgstappen laten wij u dat via Parro of het Contact weten. 

 

 

Kerstviering 
Woensdag 21 december 2022 

Woensdag 21 december hebben wij een kerstviering 
met alle kinderen én ouders in de Hoeksteen. 
De viering begint om 18:30 uur en vanaf 18:15 uur is 
de kerkzaal geopend. 
Samen gaan we luisteren naar het kerstverhaal en 
ook zullen er door de kinderen liederen en gedichten 
worden voorgedragen. De viering zal ongeveer een 
uur duren en daarna bent u van harte welkom op het 
schoolplein om onder het genot van koffie of thee na 
te praten. Ook voor de kinderen zal er iets lekkers 
zijn. 
Aangezien de viering maar een uur duurt, willen wij u 
vragen om uw kind geen snoep mee te geven naar 
de viering.  
Het is natuurlijk erg mooi als uw kind alleen of samen 
met andere kinderen een lied of gedicht vooraan in 
de kerk mag laten horen. En we begrijpen dat het 
mooi is om daarvoor te applaudisseren, maar we 
willen u vragen om dit tijdens de viering niet te doen.  
 

 

 

Wandel 4-daagse 
6 t/m 9 juni 2023 

Volgend jaar van 6 tot en met 9 juni 2023 wordt de wandel 4-daagse 

weer georganiseerd. Het laatste jaar dat dit door  ouders is 

georganiseerd was 2019. Het is nu 3 jaar niet geweest, althans als 

school hebben wij hier niet aan meegedaan. In 2020 en 2021 was er 

vanwege corona geen wandel 4-daagse en afgelopen keer in 2022 

was het vanwege de beperkte aanmeldingen niet mogelijk om het als 

school te organiseren.  Aankomend jaar kan dit wel weer en het is 

natuurlijk best leuk als kinderen van onze school als groep meedoen 

aan deze activiteit. De onderlinge strijd welke school het mooist het 

thema uitbeeldt tijdens de laatste dag is en blijft leuk om te zien. Nu 

is echter de vraag zijn er ouders die dit weer willen oppakken? Vanuit 

school willen wij hier wel de medewerking aan verlenen. 

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

m.beukers@constantijnschool.net. 
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Vlooienmarkt 
Verkoop je eigen spullen of doe zelf een leuke vondst 

Heb je niets te doen in de kerstvakantie? Op dinsdag 3 januari 

2023 wordt in de sporthal ‘De Stroekeld’ een Rijssense 

vlooienmarkt georganiseerd. Een leuke dag voor iedereen! 

De vlooienmarkt kun je op twee manieren beleven; je kunt zelf 

lekker langs de verschillende spulletjes lopen om iets moois te 

kopen óf je huurt een grondplek waar je je eigen spulletjes 

verkoopt. 

Daarnaast zijn er andere leuke activiteiten zoals schminken en 

een ‘grabbeljurk’, maar ook is de mogelijkheid om koffie, 

broodjes of een suikerspin te kopen. 

 

De entree voor bezoekers is gratis, maar wil je zelf iets 

verkopen, dan wordt er € 10,00 onkostenvergoeding voor de 

grondplek gevraagd. Het is wel noodzakelijk om je hiervoor in 

te schrijven. Tot 23 december kun je je hiervoor inschrijven via: 

vlooienmarktrijssen@hotmail.com. 

 

Ook zal de voedselbank aanwezig zijn. Heb je houdbare 

producten over van de feestdagen dan kun je die meebrengen 

en daar inleveren. Zo kunnen we samen voor elkaar iets 

betekenen. 

 

.  
 

 

 

Agenda 
december 2022 / januari 2023  
 

 
 
 2 december  Sinterklaas op school 
 12 december  Gebedsgroep, 13:00 uur 
 21 december  Kerstviering met ouders in de Hoeksteen 
 26 december t/m 6 jan Kerstvakantie 
 9 januari  Eerste schooldag in 2023, om 8:25 worden de leerlingen weer 
    verwacht 
 9 januari  Gebedsgroep, 13:00 uur 
 11 januari  Luizencontrole 
 9 – 11 januari  schoonmaakavonden ( ma. lokaal 5-6-7-8  / di. lokaal 3-4 / wo. 
    lokaal 1-2-9-10) 
 16 jan. – 3 febr.   Cito weken 
 19 januari  Open huis 
 17 januari  MR 

    30 jan. – 5 febr.  Themaweek, met op zondag 5 februari themadienst 
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