
 

 

 

 

  

 
 
                                                           
 
We zijn weer begonnen!                Agenda 
De eerste dagen van het schooljaar zijn al weer achter de rug. 
We kunnen zeggen dat we met z’n allen een goede, fijne start 
hebben gemaakt. De kinderen hebben waar nodig kennis 
gemaakt, er zijn vakantieverhalen verteld en natuurlijk zijn er 
afspraken gemaakt over hoe we fijn willen  (samen)werken. 
Deze hangen op de datamuur in de klas. De ‘werkeilanden’ 
boven zijn sfeervol heringericht. Hiervoor hebben we o.a. de 
bomen gebruikt die groep 8 vorig jaar voor de musical heeft 
gemaakt. 
We hopen er met z’n allen weer een leerzaam, leuk en gezellig 
schooljaar van te maken! 
 
Feest op de Constantijn! “Oergezellig met Rembrandt” 
Zoals voor de vakantie is aangekondigd houden we op vrijdag 13 september een gezellig feest op school voor 
alle kinderen en hun ouders. Dit feest wordt georganiseerd door het team in samenwerking met de 
oudercommissie. Het feest zal in het teken staan van het huidige Rembrandtjaar onder het motto “Oergezellig 
met Rembrandt!” We starten om 16.30u met een leuke activiteit en aansluitend is er een hapje en drankje op 
school. Ook zijn er spelletjes te doen. Het feest duurt ongeveer tot 19.00u 
We hopen natuurlijk dat we die dag veel ouders en kinderen mogen verwachten. Alle kinderen krijgen een brief 
mee naar huis waarmee u uw gezin kunt opgeven. Wilt u deze uiterlijk a.s. dinsdag weer (laten) inleveren op 
school? De kinderen van uw gezin die hier niet (meer) op school zitten zijn uiteraard ook van harte welkom. 
Tot ziens op 13 september! 
 
Kennismakingsgesprekken 
In de komende weken is er de mogelijkheid om een kennismakingsgesprek te voeren met de leerkracht van uw 
kind. Deze worden iets anders georganiseerd dan in voorgaande jaren. De gesprekken vinden ’s middags na 
schooltijd plaats. We stappen dus af van de avondgesprekken. In plaats daarvan wordt er in november een 
extra ronde gespreken georganiseerd, ook op de avond. 
U ontvangt binnen enkele dagen een uitnodiging van de leerkracht. Dit gebeurt via Parro. U kunt indien u een 
gesprek wenst kunt u hiervoor intekenen, binnen de openstaande ‘tijdblokken’. 
 
KiVa 
Zoals u via Parro of via de voorpagina(!) van het Hofweekblad heeft 
kunnen lezen zijn we  gestart met KiVa. In de klassen is de KiVa-vlag 
rondgegaan en zijn de eerste lesjes gegeven. Net als de leerkrachten 
zijn ook de kinderen erg enthousiast. Het jaarprogramma van KiVa 
bestaat uit 10 thema’s. Bij elk thema hoort een ouderbrief waarin de 
doelen van het thema staan uitgelegd. De eerste ouderbrief is als 
extra bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd. Op donderdag 19 
september is er een informatieavond voor ouders. Deze zal worden 
gecombineerd met de jaarlijkse informatieavond voor de groepen. U 
krijgt hier nog nadere info over. 

Komende weken Kennismakingsgesprekken 

Vrij 13 sept. Feest op de Constantijn: 
“Oergezellig met 
Rembrandt” 

Woe 18 sept. Alle kinderen hebben de 
hele dag vrij i.v.m. een 
studiedag van het team. 

Do 19 sept.  Schoolreisje groep 1 t/m 3 

Do 19 sept.  Informatieavond over KiVa 

Vrij 20 sept Schoolreisje groep 4 t/m 7 
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Schoolreisjes 
Op donderdag 19 september vindt het schoolreisje plaats van groep 1 t/m 3. Zij gaan met de bus naar 
Megapret in Lievelde.  
Een dag later, op vrijdag 20 september gaan de groepen 4 t/m 7 op schoolreisje naar Burgers Zoo in Arnhem! 
Voor beide schoolreisjes geldt dat u hierover een aparte brief ontvangt met daarin alle nodige informatie. 
We wensen alle kinderen alvast heel veel plezier!! 
 
Privacy-voorkeuren 
Vanuit de privacy-wetgeving zijn wij verplicht u jaarlijks om toestemming te vragen voor het plaatsen foto’s van 
uw kind op Parro, Facebook etc. Dit gaat heel gemakkelijk via Parro. 

-  Ga naar het tabblad 'Instellingen'.  

-  Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.  

-  Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. Doe dit voor ieder kind      
         afzonderlijk. 

Let op: Doet u dit s.v.p. voor 15 september. Vanaf dat moment hanteren wij de voorkeuren zoals deze ingevuld 
staan. We willen dit graag goed en correct vastleggen en daarom vragen we alle ouders dit in te vullen!!  
 
 
Nieuwe leerlingen 
De volgende nieuwe leerlingen zijn na de zomer gestart op onze school: 
 
In groep 1 
Steijn Hofhuis 
Yessin Staal 
Luuk Kosterbok 
 
In groep 5 
Keano Esterl  
 
In groep 7: 
Ties van Dongen 
 
 
 


