
        

Contact – Constantijnschool Actueel 

Nr. 26– 24 maart 2017 

Jeugddienst 
Ga je de uitdaging aan? 

Zondag 26 maart is er om 19.00 uur 

weer een jeugddienst in de Open Hof, 

Stationsdwarsweg 2, in Rijssen. 

Medewerking zal worden verleend 

door dominee Ek uit Brummen. 

Verder zal een combo de zang 

begeleiden. Bij het digitale Contact 

sturen we de flyer mee. Hartelijk 

welkom. 

 

Uit de MR 

Kort verslag 

Maandagavond 20 maart is de MR 
weer bij elkaar geweest. We hebben 

met elkaar gepraat over de actieweek 

die van maandag 1 tot en met don-

derdag 4 mei plaats zal vinden. 

Verder hebben we, naar aanleiding 

van een vraag van een ou-

der, gesproken over de lestijden op 

onze school. De MR wil na de 

zomervakantie een enquête uitzetten 

om de meningen van ouders over 

onze lestijden te peilen. Verder zijn 

de bestemmingen en de prijzen van 

de schoolreizen besproken en de MR 

is akkoord gegaan. Binnenkort hopen 

we binnen de MR ook te gaan praten 

over de nieuwe formatie 2017-2018. 

Als u ook punten of vragen heeft voor 

de MR, laat ons dat dan weten via 

mr@constantijnschool.net of spreek 

één van de ouders van de MR (Anne 

Marie Leverink, Herman Kamp of 

Joanne Harbers) aan. 

 

SBO schoolschaak 

Overijssels kampioenschap 

Zaterdag jl. heeft ons schaakteam 

een eervolle dertiende plaats behaald 

op het Overijssels kampioenschap 

schoolschaken. Het was een 

prachtige dag met veel sportieve 

strijd. Er zijn maar liefst 9 wedstrijden 

gespeeld van 24 minuten  

per partij. Heel intensief, spannend, 

maar ook geweldig om mee te 

maken. Pepijn Haan, Christian Baan, 

Sophie Postma en Leah Citgez, heel 

knap gedaan. 

 

Schoolreizen 
Donderdag 1 juni 

De schoolreizen voor de groepen 1 

t/m 7 staan gepland op donderdag  1 

juni. De bestemmingen: 

De groepen 1 en 2 gaan naar 

Tierpark Nordhorn Kosten € 20,-. 

Vertrek 08.45 uur en terug 16.00 uur. 

De groepen 3, 4 en 5 gaan naar 

Wildlands in Emmen. Kosten zijn 

€ 25,-. Vertrek 09.00 uur en terug 

17.00 uur. 

De groepen 6 en 7 gaan naar attrac-

tiepark Slagharen Kosten € 22,50. 

Vertrek 09.15 uur en terug 17.00 uur. 

De kinderen van groep 8 gaan van 22 

t/m 24 mei naar de Roezeberg in 

Nutter en de kosten voor het 

schoolkamp bedragen € 45,- per 

persoon. 

De kosten kunnen in één keer 

worden betaald, maar mogen ook in 

twee termijnen worden voldaan. Wie 

graag in twee termijnen wil betalen, 

kan dat dan bijvoorbeeld  op 1 april 

en 1 mei overmaken. Graag ont-

vangen wij het schoolreisgeld uiterlijk 

19 mei op rekeningnummer: 

NL70RABO0317427512, ten name 

van de Constantijnschool, met ver-

melding van de naam van uw kind en 

de groep. 

 

Formatie 2017-2018 

Eerste mededelingen 

Als team hebben wij deze week een 

eerste start gemaakt om goed na te 

denken over de volgende cursus. We 

zijn er heel vroeg bij dit jaar. Het is 

goed om op tijd te beginnen en een 

plan te laten groeien. Zodra één en 

ander definitief is/wordt zullen we 

mededeling(en) naar buiten doen. We 

kunnen nu vast het volgende melden: 

Leerkrachten zijn altijd benoemd aan 

PCPO (dus aan de vereniging) en 

niet aan een individuele school. 

Leerkrachten mogen/kunnen elk jaar 

aangeven of ze in aanmerking willen 

komen voor mobiliteit (eens gaan 

werken op een andere school van de 

vereniging). Bij ons op school heeft 

juf Thamar Dijk dat aangegeven en er 

is ruimte voor haar op de Juliana-

school. Na een goed gesprek heeft zij 

besloten om de volgende cursus op 

de Julianaschool verder te werken. 

Sommige scholen groeien, andere 

krijgen te maken met krimp. Ook dit 

moet eerst opgelost worden. Door 

krimp op de Willem Alexanderschool 

zullen er, ná de zomervakantie, 2 

leerkrachten van de Alexanderschool 

bij ons komen werken. Het gaat om 

juf Henny Paalman en juf Wilma 

Gerrits. We heten hen alvast van 

harte welkom op onze school en 

zullen de komende periode één en 

ander afstemmen op elkaar. 

 

Brigadiers 

Gevaarlijke situaties 

Op de kruising van de Roelf 

Bosmastraat en de Braakmansdijk, 

staan brigadiers van De Ronde Maat. 

Nu blijkt in de praktijk dat de kinderen 

van De Ronde Maat met de 

klaarovers mee gaan, maar dat onze 

kinderen denken dat zij “vrij” kunnen 

oversteken. Het gevolg is dat een 

aantal kinderen van onze school 

lukraak oversteekt en zich niets 

aantrekt van de brigadiers. Dit leidt 

tot hele gevaarlijke situaties. Don-

derdag zijn 2 auto’s gebotst, doordat 

de één moest uitwijken voor één van 

onze leerlingen, die niét met de 

klaarovers was meegegaan. In de 

klassen hebben wij de afspraak, dat 

iedereen die oversteekt op deze  



kruising én er staan brigadiers, dan 

moet je verplicht met de brigadiers 

oversteken. Ouders, willen jullie dit 

ook aan de kinderen meedelen. Het 

is voor hun eigen veiligheid! 

 

Schoolvoetbal 

Meisjes 

Afgelopen woensdag was er het 

schoolvoetbaltoernooi. Ook de 

Constantijnschool deed eraan mee 

met onder andere een meisjesteam. 

Het team was samengesteld uit de 

meiden van groep 8 en groep 7. Als 

begeleiders is het mooi om te zien 

dat de meiden uit beide groepen een 

eenheid waren. Dat kwam het beste 

naar voren in de laatste wedstrijd 

tegen de Willem Alexanderschool, de 

gedoodverfde favoriet. 

De meiden streden voor elkaar en 

met elkaar en behaalden een keurig 

gelijkspel. In de drie wedstrijden 

ervoor werd er twee keer gewonnen 

en één keer verloren. Op naar 

woensdag 5 april, wanneer we weer 

mogen voetballen én…….. in de 

finalepoule! 

 

De uitslagen: 

Constantijn - Juliana 1     0-4 

De Roerganger- Constantijn     1-2 

Constantijn - De Wegwijzer        3-0 

W. Alexanderschool - Constantijn   1-1 

 

Groeten, Bert en Jordy Bosschers 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
We gingen woensdagmiddag voet-

ballen tegen de andere scholen. 

We hebben de 1e wedstrijd verloren 

met 4-0 van de Julianaschool, de 2e 

wedstrijd hadden we gewonnen met 

2-1 van de Roerganger, de 3e 

wedstrijd hebben we met 3-0 

gewonnen van de Wegwijzer en het 

laatste tegen de Willem-Alexander 

hebben we 1-1 gespeeld. Telkens 

hadden we wel lang pauze als de 

wedstrijd was afgelopen. Het was een 

spannende wedstrijd. We zitten 

gelukkig nu in de winnaarspoule. 

Maar we krijgen het nu wel moeilijker. 

Het was een leuke en geslaagde dag, 

we hopen dat we dit gaan winnen. 

 

Groeten,  Zara 

 

Schoolvoetbal 

Jongens 

De jongens kwamen om 13.00 uur op 

Excelsior. Toen de juf er aan kwam 

gingen we, met alle jongens die 

meededen, naar Sportclub Rijssen 

om daar om te kleden. 

We zaten in poule 1, samen met de 

Wilhelminaschool, Klimopschool, De 

Talenter en de Willem Alexan-

derschool. 

We hebben 4 wedstrijden gespeeld 

en 4 wedstrijden verloren. Maar we 

hebben wel hééééééél vééééééééél 

plezier gehad. 

Op naar 5 april voor de tweede 

ronde! 

 

Groeten,   Joël en Pepijn 

 

Koningsspelen 

Vrijwilligers gezocht 

Op 21 april vinden wederom de 

koningsspelen plaats op sportpark de 

Koerbelt. Die zijn op deze locatie voor 

de groepen 7 en 8. Wij zijn hiervoor  

op zoek naar vrijwilligers. Op 

donderdagochtend 20 april zoeken 

wij vrijwilligers die vanaf 8.30 uur 

kunnen helpen met het opbouwen. 

Op vrijdagmiddag 21 april zoeken wij 

vrijwilligers die vanaf 15.00 uur 

kunnen helpen met het opruimen. 

Kun je helpen, stuur dan een mailtje 

naar de organisatie van de spelen 

j.w.dangremond@pcporijssen.nl. 

 
Studiereis 

PDS en SCOPE 
In aansluiting op de reis aan de PDS 

conferentie van vorig jaar, is er ook 

dit jaar een studiereis naar Florida. 

Dat zal zijn van vrijdag 31 maart t/m 

zaterdag 8 april. Deze reis staat in 

het teken van Professional Develop-

ment Schools en wordt geor-

ganiseerd in nauwe samenwerking 

met de Universiteit van North Florida. 

Kenmerkend aan deze reis is dat er 

veel bezoeken aan PDS basisscholen 

zullen worden gebracht. In totaal 

nemen 60 personen deel. De 

deelnemers komen uit heel 

Overijssel. Dat zijn directeuren, 

leerkrachten, schoolopleiders en 

docenten van de Hogeschool VIAA. 

De hele reis heeft een onder-

zoekskarakter. In een voorbereidende 

bijeenkomst zijn (onderzoeks)vragen 

geformuleerd en zijn ook leerteams 

gemaakt. Deze leerteams zullen 

tijdens de reis samenwerken bij het 

beantwoorden van de vragen. Op de 

universiteit zullen workshops worden 

bezocht en verder bezoeken we PDS 

scholen. Na afloop van de reis wordt 

er een afsluitende bijeenkomst 

georganiseerd, waarop ieder leer-

team het antwoord op zijn 

onderzoeksvragen presenteert. Op 

deze manier wordt de reis een unieke 

manier om met elkaar te leren van 

een internationale praktijk en de 

vertaling ervan naar onze scholen. Uit 

Rijssen gaan 14 deelnemers mee van 

de Beatrixschool, de Frisoschool, de 

Julianaschool, de Wilhelminaschool, 

de Elimschool en de Constantijn-

school. Van onze school gaan mee: 

meester van Dijk, juf Tijhuis en juf 

Schuitemaker. Juf Tijhuis wordt deze 

dagen vervangen door juf Jannieke 

Lingeman en juf Thamar Dijk. 

 

Agenda 

05-04 Jeester- en muffendag 

05-04 Schoolvoetbal finales 

07-04 Adoptie 

 

Onze jarigen 
25-03 Cas Tiggelhoven (2) 

27-03 Noa ter Maat (7) 

28-03 Bas Hooglugt (6) 

28-03 Lara Otten (1a) 

31-03 Christina Isik (6) 

31-03 Duncan Smit (4a) 
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