Maandinfo
Juni 2020
Bijzondere tijd
Wat leven we in een bijzondere tijd. Nadat de scholen 3
maanden hun deuren hebben moeten sluiten, mochten
we gelukkig op 11 mei weer open. Anders dan normaal:
halve klassen en halve dagen, maar het begin was er. Wat
was het fijn om alle kinderen weer in het echt te zien!
Vandaag was dan het moment waarop we alle kinderen
weer tegelijk mochten ontvangen. Een moment waar wij
als team enorm naar uitgekeken hebben. Terug naar het
‘normale’ ook al ziet dit er nog steeds anders uit dan
hiervoor, omdat we ons nog steeds aan bepaalde
maatregelen moeten houden. Via Parro heeft u hierover
afgelopen donderdag een informatiebrief ontvangen.
Verjaardagen kunnen weer gevierd worden. De kinderen
zullen alleen trakteren in hun eigen klas, we gaan de

klassen niet rond. Daarnaast moet de traktatie
voorverpakt zijn (dus niet zelf gemaakt en ingepakt). Ook
de kinderen die in de Corona-periode jarig geweest zijn,
mogen natuurlijk hun verjaardag nog vieren. We vragen u
wel om dit eerst af te stemmen met de leerkracht, zodat
niet alles op één dag komt. Misschien zijn er kinderen die
samen kunnen trakteren, zodat het aantal traktaties
behapbaar blijft? Groepsactiviteiten kunnen helaas niet
doorgaan volgens het protocol. Dat betekent dat we geen
juffen- en meesterdag zullen vieren. Ook de
zomerbarbecue van 3 juli komt te vervallen. Groep 8 zal
wel een musical voor de ouders opvoeren, op aangepaste
wijze.
Momenteel zijn we bezig om te kijken of de
schoolfotograaf nog kan komen. Hierover hoort u later
meer.
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Administratiemiddag
Alle leerlingen zijn vandaag om 12.00 uur uit
in verband met een administratiemiddag voor
de leerkrachten.

Planningsvergadering
Alle leerlingen zijn vandaag vrij in verband
met de planningsvergadering van de
leerkrachten.

Gesprekken
Deze week vinden er via ‘google meet’
oudergesprekken plaats. Meer informatie
ontvangt u via een aparte brief.

Schoolmelk
Nu de scholen weer helemaal geopend zijn, zal er ook
weer schoolmelk geleverd worden aan de kinderen die
hier een abonnement op hebben.
Abonnementhouders hoeven niet te betalen voor de
pakjes melk die de afgelopen periode niet geleverd
konden worden. De komende tijd zal per
abonnementhouder worden bekeken wat het overschot
aan betaling is. Dit zal worden teruggestort op uw
rekening of in mindering gebracht worden op het
bedrag wat u nog moet voldoen. Campina zal u hierover
informeren.
Mocht u nog geen abonnement op schoolmelk hebben
en zou u dit komend schooljaar wel graag willen
afsluiten? Dan kunt u meer informatie vinden op
https://iedereenfitopschool.nl/nl/l/schoolmelk-ouders/
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Meubilair

Nieuwe leerlingen
Wij heten Tiago Marijnissen (1/2A) Jaelinn Man in
‘t Veld (1/2B) en hun ouders van harte welkom bij
ons op school!

Afscheid collega’s
Wij moeten u helaas mededelen dat wij van
meerdere collega’s afscheid moeten gaan nemen.
Per 1 mei hebben wij al afscheid moeten nemen
van Thirsa van Herk (leerkracht groep 8). Xanthe de
Vries vervangt haar tot de zomervakantie. Marilise
van Wijngaarden maakt het schooljaar in groep 7
af.

In de zomervakantie krijgen wij nieuw
schoolmeubilair! Ons oude meubilair gaat naar een
organisatie die daar een goede bestemming voor
heeft. We hebben echter ook meubilair in de
klassen staan, wat weggegooid moet worden
omdat het bijvoorbeeld kapot is. We zoeken
daarom een ouder met een busje en een aantal
sterke vaders/moeder die ons op vrijdagochtend
17 juli willen helpen dit naar de gemeentewerf te
brengen. Vele handen maken licht werk! Als u wilt
helpen en/of een busje beschikbaar heeft kunt u
zich aanmelden bij
xanthe.devries@prinsconstantijn.nl

Vakantierooster
2020/2021
Herfstvakantie:
19 oktober 2020 – 23 oktober 2020

Kerstvakantie:
21 december 2020 – 3 januari 2021

Eind van het schooljaar moeten wij helaas ook
afscheid nemen van Ineke Vonk (intern
begeleider), Fleur Rijnenberg (leerkracht groep
1/2A) en Marleen Duister (leerkracht groep 1/2B).
Zij zullen onze school om diverse redenen gaan
verlaten. We vinden dit natuurlijk ontzettend
jammer en zien dit als een groot verlies voor de
school. Het waren allemaal zeer betrokken
collega’s met een groot hart voor kinderen. We
gaan ze enorm missen! We wensen ze veel succes
toe met hun nieuwe baan.
Dit betekent dat er vacatures ontstaan. We zijn
momenteel druk bezig om deze vacatures in te
vullen en de formatie voor komend schooljaar rond
te krijgen. Zodra de formatie rond is, zullen wij u
hierover informeren.

Voorjaarsvakantie:
22 februari 2021 – 26 februari 2021

Meivakantie:
26 april 2021 – 7 mei 2021

Zomervakantie:
19 juli 2021 – 27 augustus 2021

Nieuws van de
peuterspeelzaal
Wat deden de kinderen van ‘de Kleine
Prins’ toen ze niet naar school konden?














Evy Kooijman zingt het liefst Frozen
liedjes. Let it Go!
Charlotte is erg druk met verhuizen.
Volgende week slaapt ze voor het eerst in
het nieuwe huis.
Isabeau heeft mooie kunstwerken
gemaakt voor de juffen. Ook speelt ze
lekker buiten in het speelhuisje waar ze
pannenkoeken bakt.
Tiago speelt tussen zijn verzameling auto’s
en beleeft allerlei avonturen.
Vince speelt het liefst met z’n toet toet
auto’s en doet af en toe lekker gek met
zijn zusje Demi.
Nathan en Emily zijn heel actief bezig, ze
sporten met wc-rollen. Ook hebben ze
hun eigen poppenkast voorstelling van de
Gruffalo.
Met een papa als gymmeester, moet er
natuurlijk bewogen worden. Quinten
krijgt daarom een privé gymlesje van zijn
vader.
Loïs mist de juffen heel erg en wil heel
graag weer naar school.







Evy mist jullie ontzettend! Gelukkig
vermaakt ze zich nog thuis en verkleden
als prinses is super leuk!
Jack maakt soms een rondje in een stille
straat op zijn fiets. Speelt veel buiten in de
tuin, kleurt een beetje bij en speelt binnen
in de tent! En (tot Jack zijn grote plezier)
kijkt hij iets meer tv dan normaal. Jack is
behoorlijk relaxed onder de situatie!
Bas vind het reuze gezellig dat zijn broer
en zus thuis zijn maar spelen is dan wel
minder makkelijk. Lekker aan het
ontwikkelen, kletsen en zingen en
natuurlijk ook een stoere jongen als je op
zo’n boomstronk kan klimmen!

Fijn dat iedereen in ‘goede gezondheid’ weer
naar school toe kan!!










Juf Mirjam probeert zoveel mogelijk
buiten te sporten en helpt haar kinderen
met huiswerk maken.
Juf Natasja helpt haar kinderen met
huiswerk maken en is heel de dag rommel
aan het opruimen.
Maud mist jullie heel erg! Ze vermaakt
zich thuis gelukkig ook wel. Als Sophie
schoolwerkjes doet, gaat Maud lekker
kleuren, Sophie helpen met meten en
tekeningen maken waarbij ze de puntjes
moet verbinden. Ook knutselt ze veel en
speelt ze lekker buiten, gelukkig schijnt de
zon veel! De dans juf heeft danslessen
online gezet, dus er wordt ook veel
gedanst. Hopelijk tot heel gauw!

Nieuws van de BSO
Wat een rare tijd is het toch! Inmiddels hebben we
gelukkig al wel weer wat kinderen op de BSO
gezien. Ook op school hebben we veel van jullie al
zien rondlopen. Fijn is dat! We hebben jullie erg
gemist. Hopelijk zien we jullie binnenkort weer
allemaal bij ons op de groep zodat we eindelijk
weer met jullie kunnen bijkletsen en gezellige
activiteiten kunnen ondernemen. We kijken er
allemaal naar uit!

Regel van de maand

komt in verzet als ze hoort over de moordplannen
van de belangrijkste adviseur van de koning. Deze
Haman heeft een uitgesproken hekel aan Joden en
zorgt ervoor dat de koning, zonder het te beseffen,
een decreet ondertekent om alle Joden in het
Perzische rijk te doden. Ester spreekt hier de
koning op aan en vraagt hem om zijn
verantwoordelijkheid te nemen. Een gewaagde
actie omdat zulke heersers niet gewend zijn dat
een ander hen de les leest. De dappere Ester houdt
vol en wint. Haar verhaal wordt ieder jaar verteld
en uitbundig gevierd met Poerim, het Joodse
Lotenfeest.

Trefwoord

In dit thema ontdekken de kinderen dat
protesteren méér is dan alleen maar koppig ‘Nee!’
roepen. Ze zien hoe verzet soms niet alleen een
recht maar ook een plicht kan zijn omdat er
onrecht gebeurt dat niet zwijgend geaccepteerd
kan worden. Ze denken na over hoe ze zelf op een
goede manier kunnen aangeven dat ze het ergens
niet mee eens zijn.

Boeren met tractoren op weg naar Den Haag,
scholieren die staken omwille van het klimaat, de
Arabische lente die miljoenen mensen in verzet
brengt tegen onderdrukkende regimes: de beelden
in de media laten zien dat het protest niet meer is
weg te denken uit onze samenleving. Als je van
mening bent dat de dingen niet goed gaan, dat er
onrecht gebeurt, dan mag je protest aantekenen.
Daar heb je recht op, zo is dat geregeld. Althans, in
een vrije en democratische samenleving.

Bijbelverhalen onderbouw:
Week 23: Koningin Wasti weigert (Ester 1)
Ester zegt het niet (Ester 2)

Het protesteren zit de mens in het bloed, ook al
werd het ‘Ja, maar…!’ van het kind lange tijd niet
op prijs gesteld. Kinderen behoorden braaf en
volgzaam te zijn en daar past geen tegensputteren
bij, laat staan een protest. Tegenwoordig willen we
graag dat kinderen mondig worden en dat
betekent ook: je kunnen uiten wanneer je het
ergens niet mee eens bent. Een vaardigheid die
soms geleerd moet worden. Een goed verhaal kan
daarbij helpen.

Week 24: Mordechai protesteert (Ester 3 en 4)
De rollen worden omgedraaid (Ester 6)
Ester vertelt (Ester 7)

Het Bijbelboek Ester is zo’n verhaal omdat het ons
helpt om belangrijke, soms ook lastige, vragen te

Bijbelverhalen middenbouw:

stellen. Wat is eigenlijk het verschil tussen
tegensputteren en protesteren? Mag je in verzet
komen tegen het gezag? En wat als verzet
betekent dat je je eigen veiligheid in gevaar
brengt? Meteen in het eerste hoofdstuk is het
raak: koningin Wasti protesteert. Verontwaardigd
weigert ze als showgirl op te treden voor de gasten
van manlief de koning. Dat is moedig, maar het
betekent wel dat ze het veld moet ruimen. Stel je
voor dat de vrouw het voor het zeggen krijgt in het
Perzische rijk! Het mooie Joodse meisje Ester volgt
haar op als favoriete vrouw van de koning. Ook zij

Week 25: In het land van de farao
(naar Exodus 1, 1 - 2, 2)
Mozes wordt gered (Exodus 2, 1-10)
Week 26: Ik zal er zijn… (Exodus 2, 23 - 4, 17)
Laat mijn volk vrij (Exodus 5 en 6)

Week 23: Wasti zegt nee (Ester 1 en 2, 1-10)
Ester zwijgt niet (Ester 2, 11-23)
Week 24: Oom Mordechai maakt bezwaar
(Ester 3, 4 en 5, 1-9)
Esters protest-etentje (Ester 6 en 7)
Week 25: Reddende vroedvrouwen (Exodus 1)
Mozes wordt gered (Exodus 2, 1-10)
Week 26: Mozes springt in de bres
(Exodus 2, 11-22)
Een redder gezocht (Exodus 3, 1; 4, 1-19).

Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 23: De koningin zegt nee (Ester 1 en 2, 1-10)
Ester kan niet zwijgen (Ester 2, 11-23)
Week 24: Mordechai maakt bezwaar
(Ester 3, 4 en 5, 1-9)
Ester doet haar mond open
(Ester 6 en 7).
Week 25: De koning en de vrouwen (Exodus 1)
De moeder, het meisje en de prinses
(Exodus 2, 1-10)
Week 26: De prins en de zeven zussen
(Exodus 2, 11-22)
De herder en de doornstruik
(Exodus 3, 1; 4, 1-19).

