
 

 

 

 

  

 
 
                                                           
 
Kerst!                                                                                                    Agenda              
Komende woensdag gaan we met z’n allen gezellig Kerst 
vieren. Zoals u in de informatiebrieven heeft kunnen lezen 
starten we met een Kerstmaaltijd en aansluitend houden we 
een lampionoptocht door het centrum. 
Tijdens de Kerstmaaltijd is er een gezellig samenzijn voor 
ouders op het schoolplein. We hopen dat daar veel ouders 
bij aanwezig zullen zijn.   
We sluiten de viering af met het zingen van enkele 
kerstliedjes. Om ongeveer 18.45u is het afgelopen. 
We denken dat het een hele gezellige avond zal worden! 
 
Extra vrij 
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief en de ‘Themabrief’ van de 
kleuters heeft kunnen lezen hebben de kinderen van groep 1 
t/m 4 op vrijdag de hele dag vrij.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben alleen vrijdagmiddag 
extra vrij. Zij hebben om 12.00u vakantie. 
  
    
 
Studiedag 13 december 
Afgelopen vrijdag 13 december had het team een studiedag. We hebben tijdens deze dag o.a. met elkaar besproken 
hoe we onze instructie kunnen versterken. We hebben bijvoorbeeld bekeken hoe we de betrokkenheid van de 
leerlingen verder kunnen verhogen. Er is informatie verstrekt, we hebben ideeën uitgewisseld en er zijn uiteraard 
goede afspraken gemaakt. 
Daarnaast hebben we voorlichting gehad over ‘Gynzy’. Dit is een digitaal programma waarmee de kinderen bij 
rekenen en spelling zelfstandig kunnen werken. Het bijzondere van het programma is dat het zich automatisch aan het 
niveau van de leerling aanpast. Elk kind kan dus, binnen  de groep, op eigen niveau aan het leerdoel werken. Tevens 
zijn er mogelijkheden om zelf leerdoelen te kiezen. Dit sluit weer mooi aan bij ons centrale thema ‘Eigenaarschap’  
Groep 5 is al enige tijd bezig met het uitproberen van het programma. Het kan zijn dat dit de komende tijd in meer 
groepen gaat gebeuren.  
We zijn het er met elkaar over eens dat deze manier van werken op z’n vroegst in groep 4 zal plaatsvinden omdat 
volgens onze visie in de onderbouw de kinderen op andere wijze leren. Ook vinden we dat het werken op papier voor 
alle kinderen belangrijk blijft! De komende maanden zullen we ons dus verder verdiepen in dit programma en 
natuurlijk ook nog naar een alternatief kijken ter vergelijking. Het is de bedoeling dat volgend schooljaar in de hele 
bovenbouw (en evt. groep 4) met een ‘gepersonaliseerd’ programma gewerkt gaat worden. 
 
Afscheid meester Wesley 
Begin deze maand hebben we onverwacht snel afscheid moeten nemen van meester Wesley. Hij verving vorig 
schooljaar juf Anouk en dit jaar juf Marlies in groep 4. Meester Wesley werd gevraagd voor een full-time baan op 
basisschool Flora, ook een school van stichting Brigantijn. Voor hem dus een prachtige kans. 
Omdat juf Marlies al bijna weer full-time voor de klas stond zouden zijn werkzaamheden bij ons toch op korte termijn 
beëindigd worden. We wensen hem natuurlijk alle succes en danken hem voor zijn goede inzet op onze school. Deze 
week zal hij nog kort even bij de kerstmaaltijd aanwezig zijn maar in januari komt hij nog een keer terug om ‘goed’ 
afscheid te nemen. 

18 december Kerstviering op school (avond) 
 

20 december De onderbouw (groep 1 t/m 4) 
heeft de hele dag vrij.  
Om 12.00u begint de kerstvakantie 
voor groep 5 t/m 8! 
Zij hebben ’s middags dus extra vrij 
 

21 december 
t/m 5 januari 
 

Kerstvakantie 

3 januari 
 

Scholen-volleybaltoernooi 

6 januari Eerste schooldag van 2020! 
 

14 januari 
 

Inloopspreekuur Salut/JGZ 
13.30u-14.30u in het IB kantoor bij 
de hoofdingang. 
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Groep 8 bij Regiofinale Lego League 
Afgelopen zaterdag heeft een aantal kinderen uit groep 8 van 
onze school deelgenomen aan de regio-finale van de Lego 
League, bij Saxion Hogeschool te Enschede. De Lego League is 
een wereldwijde wedstrijd voor kinderen van 10 tot 14 jaar 
waarbij zij Lego-robots gaan programmeren om daarmee 
‘missies’ te voltooien. Vanaf het begin van het schooljaar 
hebben ze hier op vrijdagmiddag enthousiast aan gewerkt.   
Ook moesten ze een innovatief idee bedenken voor een  
maatschappelijk probleem. Dit jaar ging dat om het 
ontwerpen van een idee voor de stad van de toekomst. Het 
team van de Constantijnschool presenteerde een plan om in 
elke wijk een Bio-park te realiseren met groen, insecten, 
moestuinen etc met als doel om de biodiversiteit te 
stimuleren. Zo houden we de stad groen! Hoewel de school 
niet in de prijzen is gevallen scoorde het team veel punten 
met de robot en was de jury zeer positief over het Bio-park en 
het  ‘Teamwork!’ Het was volgens de kinderen een geweldige 
dag om mee te mogen maken! 
 
Vanuit de bibliotheek:   Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen! 
Heeft uw kind moeite met lezen of vindt hij/zij het echt niet leuk? Yoleo 
biedt kinderen de kans om door het lezen van hybride boeken lezen als 
leuker en makkelijker te ervaren.  
Een hybride boek is een digitaal boek dat op pc, laptop of tablet gelezen 
kan worden. In een hybride boek staan de combinatie van de tekst van het boek, de auditieve ondersteuning door het 
voorlezen van de tekst door een menselijke stem en een gele meeleescursor (‘karaoke-lezen’) per woord centraal. De 
lezer kan zelf het leestempo en de grootte van de tekst bepalen. Deze hybride vorm is uniek en werkt zeer positief bij 
kinderen die lezen lastig vinden. 
Het gebruik van Yoleo is voor alle jeugdleden van de bibliotheek gratis.  
Bijna alle kinderen op school zijn lid van de openbare bibliotheek en kunnen nu dus gebruik maken van Yoleo. Om te 
lezen met Yoleo moet er een account aangemaakt worden op de site yoleo.nl. In de bijlage van deze nieuwsbrief staat 
stap voor stap hoe dat moet. 
 

Wilt u meer informatie over het gebruik van Yoleo of heeft u vragen over het 
maken van een account, dan kan dat op woensdagochtend 8 januari vanaf 8:30 
of op vrijdagmiddag 10 januari vanaf 14:30 in de bibliotheek. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het team van de Prins 

Constantijn wenst iedereen 

hele gezellige feestdagen en 

een spetterend 2020 !! 


