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Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 01-11-2019

Algemeen

Nieuws Geuzenschip

Metamorfose Teamkamer
Er is hard gewerkt in de herfstvakantie om een
fijne plek te realiseren voor het team. En dat is
gelukt! Wij zijn blij met deze sfeervolle kamer.
Loop gerust eens binnen om te komen kijken.
Na:

Staking woensdag 6 november
Even een reminder….
Woensdag 6 november zijn beide scholen dicht
in verband met de landelijke onderwijsstaking.
Op de fiets
Wij vinden het fijn dat veel kinderen en ouders
op de fiets naar school komen.
Om de situatie veilig te houden, willen wij
verzoeken om niet te fietsen op de stoep en het
schoolplein en om fietsen zo veel mogelijk in de
rekken te zetten. Alvast bedankt voor de
medewerking!

Even voorstellen
Juf Mieke is deze week begonnen in groep 3/4.
In deze nieuwsbrief zal zij zich voorstellen.
Mijn naam is Mieke Vos- Meijer. Ik ben 51 jaar
oud, getrouwd met Marcel, en wij wonen sinds
2017 in ons “klushuis” in Tinte. Onze 3
kinderen, Niek, Marloes en Heleen, wonen
samen met hun vriendin/vriend elders in het
land. Mijn hobby’s zijn: Zentangles tekenen,
wandelen, lezen ,yoga, koken, appeltaart
bakken en concerten bezoeken van mijn
favoriete bands.
Na 18 jaar als Pedagogisch medewerkster op
een Peuterspeelzaal in Rozenburg te hebben
gewerkt en daarna een jaar als tandartsassistent
kwam ik er na dat jaar achter dat ik het werken
met kinderen enorm mis. Daarom ga ik nu een
nieuwe uitdaging aan in groep 3/ 4 als
onderwijsassistent op het Geuzenschip.
Het leukste aan werken met kinderen is dat
geen dag hetzelfde is. Ik vind het fijn om de
kinderen wat te leren, maar daarnaast hoop ik
zelf nog élke dag iets bij te leren.
Mijn werkdagen zijn: woensdagochtend,
donderdag en vrijdagochtend.
Tot ziens !

Heeft u tips, ideeën, vragen, opmerkingen? Wij horen het graag!

Nieuws Eeuwout

Agenda Geuzenschip
06 november
12 november
14 november
15 november
20 november
22 november
05 december
13 december
18 december
20 december
06 februari

Staking
Bezoek Bahurium groep
7/8
Studiedag
Bezoek Maerlant groep 8
Bezoek Wellant college
groep 7/8
Koffieochtend
Sinterklaas, continurooster
tot 14.00 uur
Koffieochtend
Kerstviering in de Kerk
Middag vrij, start
Kerstvakantie
Studiedag

Nieuws uit de leerlingenraad
Deze week hebben wij de eerste leerlingenraad
vergadering gehad. Deze eerste vergadering
hebben we feestelijk geopend met een heerlijke
lunch.
Tijdens deze lunch rolden veel goede ideeën
over tafel. Ook de ideeën van de vorige
leerlingenraad zijn besproken en opgepakt.
Over de ideeën wil ik nog niet veel vertellen, dit
omdat de leerlingen zelf een stukje in de
nieuwsbrief willen schrijven.
Hier wel een tipje van de sluier:
Er wordt al een plan voor de “trofee voor de
schoonste plee” gemaakt.
En er wordt gesproken over een schoonmaak
middag rond de school. Zoals u leest, zitten de
leerlingen bom vol goede ideeën.
In de leerlingenraad van de Meester Eeuwout
zitten:
Evelien en Feline uit groep 5/6
Ayden en Evo uit groep 6/7
Liz (voorzitter) Loïs (notulist) en Robert uit groep
7/8.
Binnenkort start het Geuzenschip ook met de
leerlingenraad. Ongetwijfeld zullen we eens
samen komen om onze ideeën uit te wisselen
om nog meer voor elkaar te krijgen.
Wat is mijn rol? Ik probeer de kinderen zoveel
mogelijk zelf te laten doen. Mijn taak is de
kinderen in het proces te begeleiden en de
punten terug te koppelen naar de leerkrachten
en de directeur, zo weet iedereen wat er speelt
bij de kinderen en bespreken we wat wel en wat
niet haalbaar is.
Mocht u vragen hebben over de leerlingenraad,
dan mag u mij altijd aanspreken.
Ik heb er zin in,
Namens de leerlingenraad,
Iris Vonk

Heeft u tips, ideeën, vragen, opmerkingen? Wij horen het graag!

Voortgangsgesprekken
In de week van maandag 18 tot vrijdag 22
november vinden de voortgangsgesprekken
plaats voor de leerlingen van groep 3 tot en met
7. Op donderdagavond 21 november is de
gezamenlijke avond. In de agenda van de vorige
nieuwsbrief stond 4 november vermeld. De
leerkrachten willen u zo goed mogelijk
informeren omtrent de ontwikkeling van uw kind.
In de komende weken worden een aantal
blokken afgerond door toetsing. Door de
gesprekken te verlaten, kan er nog meer
gerichte informatie aan u medegedeeld worden.

Agenda Eeuwout
06 november
07 november
14 november
21 november
22 november
05 december
13 december
19 december
20 december
06 februari

Staking
MR vergadering
Studiedag
Voortgangsgesprekken
groep 3-7
Koffieochtend
Sinterklaas, continurooster
tot 14.00 uur
Koffieochtend
Kerstfeest middag vrij
Middag vrij, start
Kerstvakantie
Studiedag

Heeft u tips, ideeën, vragen, opmerkingen? Wij horen het graag!

