Gezamenlijke Nieuwsbrief 2 2019 – 2020
Aan de ouders van OBS Meester Eeuwout en CBS Geuzenschip

We zijn weer een poosje aan het werk en langzamerhand begint het weer te wennen.
We hebben weer een aantal zaken op een rijtje gezet:

Gezamenlijk:
24 september:
Op 24 september is het schoolreisdag voor CBS Geuzenschip
Op 24 september is een studiedag voor OBS Meester Eeuwout en de instroomgroep (er is die dag
dus geen school)
Monumentendag

Op 14 september is er weer Monumentendag. Omdat er ook voor kinderen heel wat te
ontdekken is, geven we u een overzicht:
Ode aan de glimlach!
Komt dat zien, komt dat zien! Acrobaten vliegen door de lucht, jongleurs en goochelaars vertonen
hun kunsten en een circusartiest maakt een handstand op ongelooflijke hoogte. Op zaterdag 14
september gebeurt het in de binnenstad van vestingstadje Brielle.
Deze dag staat de Brielse Open Monumentendag in het teken van ‘Ode aan de Glimlach’: een dag
met acrobatische voorstellingen op bijzondere locaties. Alle voorstellingen en monumenten zijn
gratis te bezoeken en geschikt voor jong én oud.
Trampoline in de Sint-Catharijnekerk
Zo licht als een veertje vliegen de acrobaten van het Duitse duo Aramelo door de lucht. Midden in
de Sint-Catharijnekerk wordt een trampoline geplaatst waarop zij de meest spannende oefeningen
uit gaan voeren. Om 17.30, 18.45 en 20.00 uur laat Aramelo je verstelt staan met hun uptempo
partneracrobatiek. Hun act duurt 20 minuten.
Arsenaal geopend
Speciaal voor Open Monumentendag gaan de deuren van het Arsenaal open. Om 14.00 en 16.00
uur laten de artiesten van Villa Verdraaid spoken vliegen, tafels dansen en een vlucht met kegels
stoppen. Deze bijzondere familievoorstelling duurt40 minuten.

Internationaal talent
Onder de artiesten van Circunstruction is ook een artiest van internationale allure: Ales Hrdlicka uit
Praag. Deze goochelaar, jongleur én circusartiest zal deze middag zijn kunsten vertonen in de
raadzaal van het Historisch Museum aan de Markt. Zijn act duurt 15 minuten en vindt plaats om
15.00, 16.00 en 17.00 uur.
Verbluffende acts
De acrobaten van Duo No Nonsense geven om 15.00, 16.00 en 17.00 uur in het gebouw van
Libertatis Primitae een voorstelling vol humor, partneracrobatiek, diabolo en verbluffende acts (18
minuten). En op het schoolplein van basisschool het Geuzenschip heeft Paul van der Maat van
Encore Plus Haut het publiek nodig om de perfécte handstand op zo groot mogelijke hoogte te
maken. Zijn voorstelling duurt 20 minuten en start om 14.00 en 16.00 uur.
& Laat je verrassen!
Kunstenaar Rob Thuis toont bijzondere 3D-animaties in het museum, de Sint-Catharijnekerk en het
geuzenschip. Het muzikale duo The Land Of Song brengt in Sjoel Brielle eigen versies van popsongs
en Ierse traditionals om 14.00, 15.00. 16.00 en 17.00 uur. En deze middag zal de Paardentram gratis
rijden tussen 12.00 en 17.00 uur. En vergeet niet de vele monumenten te bekijken: stap
bijvoorbeeld binnen bij het Kruithuis of het Vrijmetselaarsloge.
Kijk voor meer informatie: www.monumentendagbrielle.nl
Open Monumentendag Brielle wordt georganiseerd door Stichting Kunst en Cultuur Brielle en mede
mogelijk gemaakt door Gemeente Brielle.
Gezamenlijke IB
Nieuws van de IB-er.
Vorig schooljaar hadden de beide scholen een eigen IB-er: Janneke van Vooren werkte voor de OBS
Meester Eeuwout en ik, Anneke Beukelman, werkte voor CBS Geuzenschip.
Janneke werkte ook nog een dag voor een andere school in Vierpolders. Toen er een baan vrij kwam
in Zuidland waarbij zij al haar uren op één school kon werken heeft zij deze kans aangegrepen.
Zodoende werkt zij dus niet langer meer voor de OBS Meester Eeuwout.
Ik werkte de afgelopen jaren ook voor twee scholen. Naast CBS Geuzenschip was ik ook werkzaam
op CBS Anker. Toen de uren van Janneke vrij kwamen heb ik gesolliciteerd naar deze functie en heeft
men mij aangenomen. Dit betekent dat ik vanaf dit schooljaar als IB-er werk voor alle twee de
scholen.
Wat doet een IB-er eigenlijk zoal in de school? De IB-er kijkt en denkt mee met de leerkracht,
organiseert overleg of externe deskundigheid rond kinderen waar vragen over zijn en denkt mee
met de directie over het schoolbeleid. De IB-er heeft dus een centrale rol binnen de school.
Ik zal aanvankelijk aansluiten bij de werkwijze van de beide scholen. Als ik kijk naar de zorgstructuur
zie ik hier al heel veel overeenkomsten in. Gaande weg de tijd zal ik samen met het team en de
nieuwe directie toewerken naar een passende zorgstructuur voor de nieuw te vormen
Samenwerkingsschool.

De meeste ouders en kinderen zal ik alleen in het voorbijgaan tegenkomen aangezien de leerkracht
altijd het eerste aanspreekpunt is voor u als ouder. Pas als de leerkracht vragen tegen komt waar ze
graag in wat breder verband over wil spreken omdat de vragen wat complexer liggen, zal ik aan tafel
schuiven.
Mochten we de vragen met elkaar niet voldoende kunnen beantwoorden dan kunnen we besluiten
een “School Ondersteunings Team” of te wel een SOT overleg te organiseren. Bij een dergelijk
gesprek zit u als ouder samen met de leerkracht en IB-er aan tafel met onze schoolbegeleider,
psychologe Erna Uitdehaag, en indien nodig onze School Maatschappelijk werkster, Esse Bolt. Deze
beide mensen zijn ook nieuwe gezichten binnen onze scholen dit jaar. Erna werkte al op de Mr.
Eeuwoutschool dus is daar al bekend. Op het Geuzenschip deden we deze besprekingen altijd met
Petra Damme, maar door een reorganisatie is Erna Uitdehaag nu ook in gedeeld als schoolbegeleider
voor CBS Geuzenschip. Eventueel kunnen we samen met u besluiten om bij besprekingen ook een
andere deskundige rond uw kind aan te laten schuiven, bijvoorbeeld de logopediste, de
fysiotherapeut, de ergotherapeut of de behandelaar van een instantie waar u zelf al hulp heeft
gezocht.
Naast al deze bespreekvormen heeft de IB-er ook als taak om kleine vormen van diagnostiek uit te
voeren zoals een rekenonderzoek, een observatie in de klas, of een coaching gesprek. Het kan
voorkomen dat de ik dan voor een korte periode met uw kind 1 op 1 aan de slag ga, maar in principe
is het werk van de IB-er altijd op gericht op het vinden van oplossingen die in de groep door de
leerkracht en/of onderwijsassistent uitgevoerd kunnen worden.
De komende tijd ga ik in gesprek met alle leerkrachten om te bespreken wat er speelt in hun groep.
Ook zal ik alle klassen langs gaan om mijzelf voor te stellen en uit te leggen wat “die juf in dat
kamertje” nou allemaal doet. Ik ben heel blij dat ik voor de beide scholen aan de slag mag gaan en
kijk er naar uit om met elkaar te bouwen aan een nieuwe school.

Schoolmaatschappelijk werk
Dit schooljaar, 2019-2020, ben ik de schoolmaatschappelijk werker op CBS Geuzenschip en op OBS
Meester Eeuwout.
U kunt bij het Schoolmaatschappelijk werk terecht als u vragen heeft of advies nodig heeft over
bepaalde situaties rond uw kind. U kunt hierbij denken aan vragen rond opvoeding, echtscheiding,
relaties, verwerking, (faal-)angst, onzekerheid, pesten. Ook kan ik met u meedenken als u overweegt
om hulp van een instantie te gaan inschakelen.
In principe ben ik iedere dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur aanwezig op school. U kunt mij
bereiken via Anneke Beukelman of per mail, e.bolt@kwadraad.nl
Vriendelijke groet, Esse Bolt

Instroomgroep
Schoolfotograaf
De kinderen van deze groep gaan ook op de individuele foto's op 3 oktober evt. met broertjes/zusjes
Meester Eeuwout. Als ze broertje / zusje op het Geuzenschip hebben kunnen ze ook samen op de
foto. Bij het Geuzenschip komt de fotograaf later dit schooljaar en kunnen de kinderen die nog
komen dan op de foto.

OBS Meester Eeuwout
Infoavonden 3 t/m 8
3A: 16 sept
3B: 16 sept
5/6: 17 sept 1900 – 2000
6/7: 17 sept 2000 – 21.00
Datalijst
We zullen u binnenkort het overzicht van de schoolactiviteiten, studiedagen (staan al op onze
website vemeld) en dagen met een continurooster toesturen.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt!

Het is weer zover: donderdag 3 oktober a.s. komt de schoolfotograaf!
Dit schooljaar zullen de schoolfoto´s wederom gemaakt worden door Foto Koch (www.fotokoch.nl).
De gehele dag zal de schoolfotograaf op school aanwezig zijn. Geadviseerd wordt om uw kind(eren)
kleurrijke kleding te laten dragen en om fluorescerende kleding te vermijden. Verdere informatie
volgt zo spoedig mogelijk doormiddel van een mailing in Mijnschoolinfo.

Namens de MR
Het nieuwe schooljaar is begonnen, en wij als nieuw aangetreden MR zijn druk met inlezen en om
wegwijs te worden in de verschillende dossiers (schoolplan, onderwijsmethodes, voorgenomen
fusie, huisvesting, e.a.). Graag delen we alvast onze rolverdeling: Voorzitter: Dirk Baai-Muijsson,
Plaatsvervangend Voorzitter: Wouter Maagdenberg, Secretaris: Ellen Verweel, Penningmeester: lid
Personeelsgeleding, Afgevaardigde (K)GMR: Dirk Baai-Muijsson, Afgevaardigde Projectgroep fusie:
Wouter Maagdenberg. Er is nog één plaats vacant in de Personeelsgeleding. Deze wordt op korte
termijn vervuld, is de verwachting.

Op dinsdag 17 september van 20.00u tot 21.00u zullen we onze eerste MR-vergadering houden op
school. Iedereen is welkom. Wij zullen ons dan kort voorstellen, en snel overgaan tot de behandeling
van de agendapunten. Onder andere onze agenda’s en notulen zullen gepubliceerd worden. Onze

vergaderingen zijn standaard openbaar. Wij gaan graag met ouders, verzorgers en teamleden in
gesprek om zaken onder onze aandacht te brengen en te kunnen toelichten. Dat kan overigens ook
per e-mail: info@mreeuwout.nl. Sporadisch zal vertrouwelijke informatie besproken worden tijdens
onze vergaderingen, waarbij bijvoorbeeld personen betrokken zijn en hun privacy in het geding is. In
die gevallen zal slechts dat deel van onze vergadering besloten zijn.

CBS Geuzenschip
Infoavond:
Dinsdag 17 september is de informatieavond voor alle ouders van groep 1 t/m 8.
De avond is als volgt ingedeeld:
Van 19.30 tot 20.15 uur kunt u terecht in de groep van uw kind.
Van 20.15 tot 20.30 uur is er een korte pauze / wissel.
Daarna kunt u van 20.30 tot 21.15 uur terecht in de groep van een tweede kind.
De leerkrachten geven dus 2x dezelfde informatie. U beslist zelf op welk tijdstip u in een bepaalde
groep komt luisteren.
Leesconsulente:
Dit jaar is Marleen Klein Obbink leesconsulente op onze school. Marleen is regelmatig in de
schoolbibliotheek te vinden, heeft contact met de biebouders en de biebmaatjes en verzorgd
boekpresentaties in alle groepen.
Wanneer het u leuk lijkt om ook zo nu en dan biebouder te zijn, geef dit dan door aan de
groepsleerkracht van uw kind. Zij zorgt dat uw naam aan Marleen doorgegeven wordt.
De kinderen van CBS Geuzenschip lenen altijd het eerste half uur van de middag volgens rooster hun
boeken.
Schoolreis:
Op dinsdag 24 september gaan alle groepen van CBS Geuzenschip op schoolreis.
Groep 1/ 2: Deze groep gaat naar de Flipjes en de Mekkerstee in Ouddorp. Alle ouders die zich
hebben aangemeld zijn ook ingedeeld en zullen een groep begeleiden.
De prijs voor dit schoolreisje is € 15,--. Graag zo spoedig mogelijk contant bij juf Lerine voldoen.
Groep 3 t/m 8: Deze groepen gaan naar de Efteling. Voor dit schoolreisje hebben zich meer ouders
aangemeld dan we nodig hebben. Door middel van loting wordt bepaald wie er mee gaat. Uiterlijk
a.s. dinsdag zullen de juffen via Klasbord aangeven welke ouders er mee gaan.
De kosten voor deze schoolreis, € 27,50 graag uiterlijk 18 september overmaken op:
NL94RABO0351621326 tnv VCO DE KRING/CBS GEUZENSCHIP onder vermelding van de naam en
groep van uw kind.

Praktische zaken rond deze schoolreis leest u via de groepsleerkracht op Klasbord.
Wij hopen dat we de 24e een gezellige dag zullen hebben met mooi weer!
De Landtong, groep 7/8.
Groep 7/8 mag een bezoek brengen aan de Landtong in Rozenburg. Op dinsdag 17 september is er
om 11.00 uur ter voorbereiding een gastles in de klas. Op donderdag 19 september worden wij om
09.15 uur verwacht op de Landtong. Wij zullen daar heerlijk gaan struinen en zullen tegen 11.40 uur
weer richting Brielle rijden.
Tech2Do, groep 7/8.
Ook dit jaar mogen wij weer naar Tech2Do met groep 7/8. Dit jaar zal dit op 8 oktober zijn. Wij
worden opgehaald met een bus. We worden daar om 11:00 uur verwacht. Door de duur van het
programma zijn wij niet om 12.00 uur weer op school. Daarom eten wij samen op school en zullen
de kinderen om 14.00 uur uit zijn. Voor groep 7/8 geldt dus een doorlopend rooster op dinsdag 8
oktober.

MR Geuzenschip
MR nieuws
Naar aanleiding van onze oproep in de nieuwsbrief van 10 juli ‘Wie komt onze
Medezeggenschapsraad versterken?’, willen we jullie laten weten dat we een nieuw lid hebben in de
oudergeleding, te weten Martijn van Loenen (vader van Wieki groep 2).
Martijn heeft er heel veel zin in en wil graag meedenken over allerhande schoolzaken, waaronder de
mogelijkheid tot het oprichten van een Samenwerkingsschool. Momenteel is Martijn zich aan het
inlezen en zal hij uiteraard nog de nodige cursussen gaan volgen. Wij zijn blij met deze versterking en
heten Martijn van harte welkom!
Met het vertrek van Ewout Torreman is de positie van voorzitter vrijgekomen en Jeroen de Grave zal
deze rol op zich nemen. Verder zijn er geen wijzigingen in de MR bezetting. Nog even de leden ter
informatie:
· Jeroen de Grave - oudergeleding/voorzitter (vader van Lars groep 6 en Bart groep 2)
· Henriëtte Vrijma - oudergeleding/secretaris (moeder van Max groep 5)
· Martijn van Loenen - oudergeleding (vader van Wieki groep 2)
· Anneke Beukelman - leerkrachtgeleding (IB’er)
· Karen de Gans - leerkrachtgeleding (groep 5/6)
· Wanda Noordanus - leerkrachtgeleding (groep 5/6) Schroom niet ons aan te spreken of een bericht
te sturen (mr@cbsgeuzenschip.vcodekring.nl) wanneer er onderwerpen zijn die je met ons wilt
bespreken. Wij kijken uit naar een mooi en boeiend schooljaar!
Volgende vergadering : 30 september aanvang 20.00 uur
Volgende Nieuwsbrief meer nieuws over het onderzoeksproces
Met vr gr

Wim Smit
(wnd directeur)

