
 

 

 

 

  

 
 
                                                           
 
Prins Constantijn 50 jaar              Agenda 
Afgelopen vrijdag werd onze 
naamgever, Prins Constantijn, 50 jaar!. 
Dat vonden we een goede reden voor 
een traktatie voor de hele school. In 
alle groepen klonk luidkeels 
“Hieperdepiep hoera!” voor Prins 
Constantijn. 
 
Vrije middagen 
Ter herinnering: Op donderdag 31 oktober hebben alle leerlingen 
vrij i.v.m. een studiemiddag van het team. 
Daarnaast willen we melden dat de kinderen ook op 5 december, 
na het bezoek van Sinterklaas, ‘s middags vrij hebben. Dit is 
gebruikelijk maar stond niet in de jaarkalender vermeld. 
   
Schoolfruit 
Om het eten van fruit / gezonde voeding te stimuleren heeft onze school zich aangemeld voor het EU-schoolfruit 
programma en we zijn ingeloot! Dit betekent dat de kinderen vanaf half november tot april twee keer per week fruit 
krijgen op school! U hoort vooraf hoe we dit verder gaan organiseren. Het kan zijn dat we hiervoor nog hulp vragen 
van enkele ouders. 
 
Peuterspeelzaal 
Voor de vakantie hebben we aangekondigd dat de peuterspeelzaal van Monkie in onze school gehuisvest zou gaan 
worden. U heeft gemerkt dat dit enige vertraging heeft opgelopen. Dit had te maken met de levering van een nieuwe 
deur, tussen het lokaal en de toiletten van groep 1. Dit is nu helemaal klaar. 
Vandaag is het lokaal ingericht en na de herfstvakantie gaat de peutergroep dus starten bij ons op school. De leidsters 
zijn Nicolet Aaftink en Bo Spoelder. Welkom allemaal!! 
 
Mogelijke staking op 6 november. 
De onderwijsbonden roepen leraren in het basis- en voortgezet wederom op tot een landelijke staking op 6 november 
a.s. Dit heeft u wellicht al in de media vernomen. 
Hoe een en ander wordt vormgegeven is tot nu toe onduidelijk. Ook is nog niet duidelijk óf er daadwerkelijk gestaakt 
gaat worden. De uitkomsten van de CAO onderhandelingen (ultimatum eind oktober) zullen daarbij een bepalende rol 
hebben. We willen u al wel vast op de hoogte brengen. Als er concrete ontwikkelingen zijn dan informeren wij u daar 
uiteraard over. 
 
Creatieve middag 
Na de herfstvakantie gaan we starten met de creatieve middag voor groep 5-6-7-8. De kinderen kunnen zich 
intekenen voor verschillende workshops: Muziek, Toneel/Dans, 3D-werkstuk, Techniek, Weven, Programmeren/Stop 
motion video. We werken hier 4 weken aan. Daarna volgt er een presentatie. 
We hopen dat de kinderen hier veel plezier aan gaan beleven. Mochten er ouders zijn die het leuk vinden om te 
helpen bij deze workshops dan horen wij dat graag!!   
 
 
 

21 t/m 25 okt. Herfstvakantie 

30 oktober Herkeuring van de fietsen die nog 
niet ‘OK’ zijn. 

30/31 oktober Portfoliogesprekken 

31 oktober Studiemiddag Team 
Alle kinderen zijn om 12.00u vrij!! 

8 november Weeksluiting groep 6 

12 en 14 
november 

Oudergesprekken 

22 november  Weeksluiting groep 8 

28 november Sinterklaasvoorstelling in Borne 
voor groep 1 t/m 4. 
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Audit 
Op 1 oktober j.l. hebben we bezoek gehad van de audit-commissie van stichting Brigantijn. Ze hebben  in de groepen 
gekeken, gesprekken gevoerd met het team, directie, internbegeleiders en leerlingen etc. Aan het einde van de dag 
hebben zij verslag uitgebracht van hun eerste bevindingen. De algemene strekking was: 

- Er is sprake van een goede sfeer op school met een goed werkklimaat. De school straalt rust en 
vriendelijkheid uit. 

- De geobserveerde lessen waren van voldoende tot goed niveau.   
- De leerresultaten en de kwaliteitszorg zijn op orde. 

We zijn natuurlijk blij met de positieve indruk die de commissie heeft gekregen. Binnenkort ontvangen we de volledige 
rapportage van de audit. Hierin staan ook nog enkele aanbevelingen. Het rapport zal op onze website ter inzage  
geplaatst worden.  
 
Legoleague 
Groep 8 doet dit jaar voor het eerst met een team mee aan de First Lego 
League. Dit is een wereldwijde programmeerwedstrijd voor kinderen 
van 10 tot 14 jaar. De bedoeling is dat ze met een Lego-robot een aantal  
missies op de ‘Legoleague tafel’ oplossen. Daarnaast moeten ze een 
project-onderzoek doen. Dit onderzoek staat in het teken van duurzame 
stadsontwikkeling met als thema ‘City-Shapers.’ Ze moeten hierbij een 
toepasbaar idee bedenken voor de stad van de toekomst. 
Op zaterdag 14 december is de regiofinale bij Saxion te Enschede! 
Ongeveer 10 kinderen uit groep 8 zijn elke vrijdagmiddag na schooltijd 
bezig met het programmeren en het onderzoek. Nieuwsgierig? Er is 
meer informatie te vinden op www.firstlegoleague.nl of kom gerust kijken op vrijdagmiddag! 
 
Fietskeuring 
Afgelopen woensdag zijn alle fietsen gekeurd door medewerkers van VVN en met  hulp van enkele ouders. Veel 
fietsen waren prima in orde maar het kan zijn dat uw kind een kaartje mee heeft gekregen met daarop enkele 
geconstateerde gebreken. Op woensdag 30 oktober om 09.00 uur is de herkeuring van deze fietsen. U heeft tot dan 
de tijd om de gebreken te herstellen! Het zou mooi zijn wanneer alle fietsen van onze leerlingen goedgekeurd en dus 
‘veilig’ zijn! 

 
Voorleeswedstrijd 
Afgelopen woensdag was de voorleeswedstrijd. Zes leerlingen (Sil, Ties en Samuel uit groep 7 en 
Anne, Famke en Veronika uit groep 8)  hebben hun voorleeskunsten laten horen aan het publiek. 
Dat hebben ze geweldig goed gedaan. Eigenlijk verdienden ze allemaal de eerste prijs maar 
uiteindelijk heeft de jury Veronika uit groep 8 als winnaar aangewezen. Zij mag dit schooljaar onze 
school vertegenwoordigen bij de volgende ronde! Gefeliciteerd Veronika!  
 
Portfoliogesprekken 
Op woensdag 30 en donderdag 31 oktober heeft u tussen 8.30u en 9.00u weer de gelegenheid om 
samen met uw kind zijn/haar portfolio te bekijken. Uw kind zal u dan vertellen over de 
groepsdoelen, zijn/haar voortgang enz. De portfoliogesprekken zijn er voor groep 3 t/m 8. 
 
Nieuwe leerlingen 
De volgende nieuwe leerlingen komen na de vakantie kennismaken op onze school: 
 
In groep 1 
Elif Deegens 
Elin Deegens 
Tygo Jager 

http://www.firstlegoleague.nl/

