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Contact – Constantijnschool Actueel
Bidden
Is samen bidden beter?
Wat is bidden? Bidden is een belangrijk
onderdeel in het leven met God. Het is praten
met God, je leven voorleggen aan Hem en
vragen om leiding en zegen. Je vertelt de
dingen waarmee je zit , zoals oorlog en
geweld, maar ook waar je blij van wordt,
zoals genezing van iemand die ziek is. Er zijn
veel manieren om te bidden. Het ‘Onze
Vader’ is een gebed dat wij van jongs af aan
misschien al kennen. Het is een gebed dat al
ruim twintig eeuwen dagelijks klinkt. We
hebben dit gebed van God gekregen en is
het meest volmaakte gebed dat er te bidden
is.
In de Bijbel staat ook dat samen bidden
krachtig is en een saamhorigheidsgevoel
geeft; we kijken om naar anderen en willen er
ook voor anderen zijn.

Gebedsgroep
Helpt u meebidden?
Afgelopen week heeft u in een Parro bericht kunnen lezen dat wij op de Constantijnschool de gebedsgroep willen opstarten.
We zoeken ouders of verzorgers die onze gebedsgroep willen versterken. Dus wilt u kennismaken of meebidden met onze
gebedsgroep, voelt u zich dan van harte welkom en stuur een mail naar c.voortman@constantijnschool.net.
Ook kunt u via dit mailadres gebedspunten aan ons doorgeven. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om.

Geboren
Hoera een baby!
Donderdag 8 september is Joppe geboren. Joppe is het vierde kindje van juf Anouk en haar man
Marcel. Zijn grote zussen, Jette en Eva, en broer Fedde zijn heel bij met hun broertje.
We wensen hen veel liefde en geluk in de opvoeding,
maar bovenal Gods zegen met hun prachtige zoon.

Even voorstellen
Nieuwe gezichten op de Constantijnschool
We hebben dit schooljaar veel stagiaires op de Constantijnschool.

Hallo allemaal!
Graag wil ik mijzelf even voorstellen.
Ik ben Lisa Vrugteveen en ben eerstejaars deeltijd-pabostudent op de Viaa in Zwolle.
Dit schooljaar mag ik stage gaan lopen in groep 2 en groep 7. Beide stages zullen een
half jaar duren. Naast dat ik op de Constantijnschool stage loop ben ik werkzaam op de
Julianaschool als onderwijsassistent.
Daarnaast vind ik het ontzettend leuk om gitaar te spelen en om een basketbalteam te
coachen.
Ik zie er erg naar uit om het komende jaar verschillende van jullie te ontmoeten.
Groetjes Lisa
Hoi,
Ik ben Simone Beunk ik ben 20 jaar en ik kom uit Rijssen. Ik ben vorig jaar met veel
plezier aan de opleiding onderwijsassistent begonnen. Dit jaar kom ik het hele jaar
op maandag en dinsdag stage lopen in groep 4 bij juf Janet! In mijn vrije tijd geef ik
bootcamp lessen aan kinderen van groep 3 tot en met het voorgezet onderwijs en ik
vind dit erg leuk! Ook heb ik nog een bijbaantje bij Bonvanie ijs en chocolade,
misschien zien jullie mij daar wel een keertje en kom je een lekker ijsje halen!

Hallo allemaal, mijn naam is Matthijs Zuijderduijn. Ik ben 22 jaar oud en ik woon bij mijn
ouders in Rijssen. Ik ben dit jaar begonnen met de studie PABO en volg deze in deeltijd aan
de Viaa in Zwolle. De overige dagen ben ik druk met het werken bij Brinks Transport, leuke
dingen doen met vrienden en ik speel graag volleybal. Ik hoop dit jaar veel te leren voor
mijzelf, maar ook de kinderen veel te leren en vooral ook een leuke meester te zijn. Ik ben
begonnen met mijn stage op dinsdag in groep 7a.

Corona
Nog steeds is het onder ons midden!
We horen zo links en rechts weer een aantal coronabesmettingen op onze school; het loopt langzaam weer op. Momenteel
is het nog steeds verplicht om bij klachten een zelftest te doen. Wanneer uw kind een positieve test heeft, blijft uw kind
minimaal 5 dagen thuis. Pas wanneer uw kind op de 5e dag klachtenvrij is, kan uw kind weer naar school. Wilt u via Parro de
leerkracht op de hoogte brengen?
Op school zijn voldoende zelftesten beschikbaar. Wilt u gebruikmaken van deze zelftesten, kunt u dit doorgeven aan de
leerkracht.
Belangrijk voor u om te weten: We hebben afgesproken dat kinderen die nu thuiszitten vanwege een positieve zelftest geen
onlinelessen gaan volgen. We houden u op de hoogte hoe dit zich verder ontwikkelt.
Momenteel zijn wij op school bezig om op basis van vier scenario’s een goed beleid omtrent corona en besmettingen te
maken. Zodra deze definitief is, laten wij u dat weten.
Op de site Informatiebrief positief getest persoon | LCI richtlijnen (rivm.nl) vindt u meer informatie.

Veilige fiets
Zorgt u voor een goede verkeersveilige fiets?
De dagen worden korter en ’s morgens is het schemerig en blijft het langer donker waardoor je minder goed opvalt in het
verkeer. Wil je goed zichtbaar zijn voor andere weggebruikers zijn dan moet de verlichting op de fiets in orde zijn.
Niet alleen voor het langer donker blijven, moeten fietsen goed en veilig zijn, maar ook wanneer wij met een groep kinderen
ons moeten verplaatsen. In oktober begint het schoolzwemmen voor de groepen 5 tot en met 8 weer (u krijgt hierover
bericht van de leerkracht). Het kan zijn dat een leerkracht met de groep op de fiets naar het Koerbelt gaat. Veiligheid is
daarbij belangrijk. Dit vraagt van u als ouders om de fiets van uw kind goed te controleren en waar nodig te repareren.
Wanneer blijkt dat fietsen niet voldoen aan de verkeersveiligheid kan het gebeuren dat uw kind niet meekan naar een
bepaalde activiteit.

Gezinsverwendag en uitgiftepunt Rijssen
Een speciaal bedankje
Afgelopen week hebben we de ingezamelde spullen naar de locatie van Gezinsverwendag en uitgiftepunt Rijssen gebracht.
Zij waren enorm blij met deze spullen: “Toen ging de telefoon, hulptroepen onderweg! Yes!
De Constantijnschool bracht boodschappen 🥳🥳 joepie!! Wat ongelofelijk fijn! Ontzettend bedankt hiervoor”: staat
op hun Facebookpagina!

Agenda
September / oktober 2022
19 september
6 oktober
11 oktober
17 t/m 21 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober

MR-vergadering
Informatieavond groep 8
Schoolfotograaf
Herfstvakantie
Luizencontrole (let op dinsdag!)
Studiedag PCPO (alle leerlingen vrij)
Informatieavond Kanjertraining

