
 

 

 

 

 
 

Contact – Constantijnschool Actueel 

Kerst 
Lukas 2: 10-14 
En de engel zei tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind 
vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die 
God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. 
  
 
 

Veel warmte met kerst 

vertrouwen en gezelligheid 

voor het nieuwe jaar 

veel liefde en geborgenheid 

zoals Jezus ons heeft voorgeleefd 

 

 
 
 

 

 

Kerstviering 
Woensdag 21 december 2022 

Geniet u ook nog na van de prachtige kerstviering? Wij op school wel. Wat was het mooi om zoveel ouders, oma’s en opa’s, 
broertjes of zusjes te zien die samen met ons én jullie kinderen het kerstfeest konden vieren. We willen vanaf deze plaats 
iedereen bedanken! 

 

 

Wijziging bezetting leerkrachten 
Zoals bekend is juf Anouk vanaf de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Na de kerstvakantie zou zij op 

dinsdagochtend voor groep 6 en dinsdagmiddag voor groep 5 staan en op donderdag en vrijdag voor groep 2. Juf Anouk 

heeft aangegeven om tot de zomervakantie 1 dag per week (dinsdag) ouderschapsverlof op te nemen. Dit zou betekenen 

dat zij niet voor groep 6 en 5 komt. In goed overleg met verschillende leerkrachten hebben wij gemeend een kleine wijziging 

te doen. Momenteel vervangen juf Denise en juf Carolien juf Anouk tijdens haar zwangerschapsverlof. Hier zijn wij enorm blij 

mee. Juf Denise heeft na de kersvakantie binnen de invalpool van PCPO andere werkzaamheden gekregen en daarom zal 

zij niet meer de dinsdag op de Constantijnschool zijn. We hebben daarom besloten dat juf Anouk op donderdagochtend  

groep 6 en donderdagmiddag groep 5 heeft. Hierdoor kan juf Anouk niet op de donderdag naar groep 2. Voor groep 2 is het 

niet wenselijk om met 3 leerkrachten te werken en daarom is besloten dat juf Carolien op donderdag en vrijdag in groep 2 

blijft en juf Anouk zal op vrijdag bij de groepen 1 t/m 4 ondersteuning geven. Zoals het er nu voorstaat blijft dit tot de 

zomervakantie. Wij willen via deze weg juf Denise bedanken voor haar inzet op de Constantijnschool en wij wensen haar 

heel veel succes binnen PCPO. 

      Nr. 9– 23 december 2022 



Voorstellen maatschappelijk werkster 
Silke Hackovic 

Op onze school is momenteel Wanda van der Weide onze maatschappelijk werkster en vanaf januari 2023 zal zij 

ondersteund worden door Silke Hackovic. In het bericht hieronder stelt zij zich aan u voor. 

Overigens is Wanda elke maandag van 13:00 tot ongeveer 15:00 op onze school aanwezig. Mocht je haar een keer willen 

spreken over de situaties die ook in het bericht van Silke staan, schroom dan niet om binnen te lopen en haar op te zoeken.  

 

 

Hallo ouders, 

Mijn naam is Silke Hackovic en ik ben 28 jaar oud. Vanaf december 2022 werk ik namens 

Avedan als schoolmaatschappelijk werker op uw school. Graag stel ik mij via deze weg 

aan u voor en leg ik uit wat een schoolmaatschappelijk werker van Avedan voor u kan 

betekenen. 

Wat kan een schoolmaatschappelijk werker betekenen voor u en/of uw kind? 

In feite staat mijn deur open voor álle vragen op het gebied van opvoedingsvraagstukken, 

ouderschap en welzijn van kinderen. Ik spreek hiervoor zowel met ouders én kinderen. 

Dat kan zowel op school, thuis maar ook op mijn kantoor. 

Met welke vragen/onderwerpen kunt u zoal bij mij terecht? 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties: 

• Uw kind lijkt niet lekker in zijn/haar vel te zitten, maar u kunt er niet echt de vinger op leggen waar dit nu vandaan 

komt. 

• U of uw kind maken een moeilijke of nieuwe thuissituatie door. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheidingssituatie, 

een verlies in uw gezin of omgeving, ziekte van een gezinslid, geldzorgen etc. 

• Uw kind vindt het lastig om vriendjes of vriendinnetjes te maken. 

• Uw kind vindt het moeilijk om voor zichzelf op te komen en / of grenzen aan te geven. 

• U merkt als ouder dat de vakantie er aan komt en u hier eigenlijk een beetje tegenop ziet zonder alle structuur van 

school. Ook hiervoor kunt u gerust even binnenwandelen/mailen. Ik denk dan graag met u mee. 

• U merkt dat u zelf niet lekker in uw vel zit en dat dit effect heeft op uw rol als ouder. Het kan soms heel fijn zijn om 

dit even met iemand te bespreken op een laagdrempelige manier. Ik ben er niet om te oordelen, ik ben er om er 

voor u te zijn en mee te denken waar nodig, van mens tot mens. 

Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Mijn gegevens zijn:  
Email: s.hackovic@avedan.nl  
Telefoonnummer: 06 – 10 03 53 88 
 

 

 

Oproep wandelvierdaagse 
Hulp nodig 

Van 6 tot en met 9 juni 2023 wordt weer de wandel 4-daagse georganiseerd. Om dit evenement in goede banen te leiden, 

zoeken wij ouders die samen voor onze school de organisatie op zich nemen. Natuurlijk zijn wij op school altijd bereid om 

mee te denken en te ondersteunen waar nodig. 

Wilt u zich opgeven, stuurt u dan een berichtje naar meester Sander s.beltman@constantijnschool.net. Vele handen maken 

licht werk! 

 

Gevonden voorwerpen 
Hulp nodig 

Vaak krijgen we van ouders te horen dat kinderen bekers, bakjes of andere 

persoonlijke spullen kwijt zijn. Op school is een bak ‘gevonden voorwerpen’. Wilt u de 

spullen van uw kind voorzien van de naam en er op letten dat uw kind zijn eigen 

spullen meeneemt naar huis? Op die manier kan iedereen zijn eigen spullen 

terugvinden en hoeft er niet elke keer iets nieuws gekocht te worden. 
 

 

mailto:s.hackovic@avedan.nl
mailto:s.beltman@constantijnschool.net


Leuke tips voor de kersvakantie 
 

Bibliotheek 
Maak je eigen escaperoom 

De bibliotheek Rijssen-Holten heeft gevraagd om onderstaande met u te delen. 
 
High Tech: ‘Maak een escaperoom’ 
Wist je dat je zelf eenvoudig een escaperoom kunt maken met een eigen thema? En dat je er helemaal geen kamer voor 
nodig hebt? 
 
Tijdens deze workshop van Tetem ga je met behulp van allerlei technische materialen aan de slag met het maken van een 
escaperoom met eigen elektronische puzzels en raadsels. 
 
Maandag 2 januari 2023 (aanmelden via link) 
13:00 - 14:30 (8-10 jaar) 
15:30 - 17:00 (10-12 jaar) 
De activiteit kost € 2,50 per persoon en vindt plaats in de bibliotheek in Rijssen. 

 

 

Vlooienmarkt 
Dinsdag 3 januari 2023 

Zoek jij nog een leuk uitje voor de kerstvakantie? Bezoek dan op 3 januari de vlooienmarkt in sporthal ‘de Stroekeld’. Wie 

weet vind jij er een gaaf spel, fantastisch speelgoed of iets anders leuks. Je kunt je laten schminken, grabbelen, smikkelen 

van een heerlijke suikerspin of gewoon gezellig rondlopen. Wie weet zie je ook nog een meester of juf achter één van de 

kraampjes zitten. 

Kom gezellig even binnen kijken! 

 

 

Springfestijn VEK 
Woensdag 28 december 2022 

Heb je zin om even lekker te springen? Dat kan! Woensdag 28 december organiseert gymnastiekvereniging V.E.K. een 

springfestijn in sporthal ‘de Stroekeld’. Voor elke leeftijdsgroep wordt een tiental springsituaties opgebouwd. Iedereen mag 

komen springen en spelen. Zie de flyer in dit Contact. 

 

Er is een tijdschema voor elke leeftijdsgroep. 

 

• 9:30 – 10:45 uur: peuters en kleuters 

• 11:00 – 12:30 uur:` 6- 7 jaar 

• 13:00 – 14:30 uur 8 – 9 jaar 

• 14:45 – 16:15 uur: 10 jaar en ouder 

 

Iedereen (ook niet-leden) die met V.EK. het jaar 2022 uit wil springen is van harte welkom. 

Het wordt een actieve en gezellige dag. 

De kosten voor de deelnemers zijn € 2,50. Het publiek heeft gratis toegang, kom gezellig kijken! 

 

 

 

 

  

https://julianaschool.us18.list-manage.com/track/click?u=94c7c877a99c80b48591e609b&id=5631d64b12&e=05053a761e
https://julianaschool.us18.list-manage.com/track/click?u=94c7c877a99c80b48591e609b&id=97d2ed6700&e=05053a761e


Vakantierooster 2023-2024 
Het vakantierooster voor schooljaar 2023-2024 is door PCPO vastgesteld. 

Dit zijn de vastgestelde vakantiedagen, hier komen de studiedagen of andere dagen nog bij, maar die worden in de loop van 

dit schooljaar nog bepaald. 

 

 VAKANTIES  DATA 

  Herfstvakantie  23-10-2023 t/m 27-10-2023 

  Kerstvakantie  25-12-2023 t/m 05-01-2024 

  Voorjaarsvakantie  19-02-2024 t/m 23-02-2024 

  Pasen en Goede Vrijdag   29-03-2024 t/m 01-04-2024 

  Meivakantie  29-04-2024 t/m 10-05-2024 

  Pinksteren  20-05-2024 

  Zomervakantie  22-07-2024 t/m 30-08-2024 

 

Agenda 
december 2022 / januari 2023  
 

 
 
  
 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 van 10:00-12:00 uur en 18:30-20:30 uur 
 17 januari  MR 
 30 jan. – 5 febr.  Themaweek, met op zondag 5 februari themadienst 
 

 
 
 

Wij wensen u allen  fijne en gezegende kerstdagen 

en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar! 

 

Team Constantijnschool 

 

 
  



 
 



 

 


