Nieuwsbrief

Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 03-04-2020

Algemeen
Update van school
Beste ouders/ verzorgers & lieve kinderen,
Zoals u in het nieuws heeft kunnen zien en lezen
blijven de scholen nog dicht tot 28 april. Dit
betekent dat voor alsnog de school pas op
woensdag 6 mei begint. Hoewel dit nieuws niet
geheel onverwachts is, roept het wel vragen op.
Missen de kinderen niet te veel lesstof om door
te gaan naar de volgende groep? Wij begrijpen
deze zorgen maar zien ook dat er ontzettend
hard wordt gewerkt door jullie allemaal, kinderen
en ouders! Uiteraard is dit onderwijs op afstand
niet hetzelfde als het onderwijs op school. Als de
kinderen weer op school komen zullen de
leerkrachten planmatig aan de slag gaan om te
zorgen dat alle essentiële leerstof aan bod komt
voor het volgende schooljaar. Uiteraard kijken
wij ernaar uit om de kinderen weer op school te
zien. Wij missen jullie namelijk ontzettend!
Gelukkig zijn er veel manieren om contact met
elkaar te houden. Dit waarderen wij enorm.
De opvang van de kinderen waarvan ouders een
vitale functie uitoefenen en geen andere
opvangmogelijkheid hebben, vindt in ieder geval
tot de meivakantie plaats aan het Gooteplein 5ac. Mocht u in de aankomende twee weken
gebruik willen maken van en in aanmerking
komen voor de opvang, kunt u een mail sturen
naar: opvangbrielsescholen@primovpr.nl
Kinderen die in de afgelopen weken zijn
geweest, dienen wel opnieuw aangemeld
worden. Maandag 13 april is de opvang gesloten
i.v.m. tweede Paasdag.

Uiteraard kunt u vanzelfsprekend met vragen
en/of opmerkingen bij ons terecht. Aangezien
het schoolgebouw gesloten is en de
leerkrachten zoveel mogelijk vanuit huis werken
is de school telefonisch niet te bereiken.
Communicatie via de mail
(c.stenneken@primovpr.nl) en/of
(m.pietjouw@sws-vpr.nl) blijft het meest
effectief. Wij hopen uiteraard dat we iedereen
snel weer persoonlijk kunnen begroeten en
wensen iedereen het allerbeste toe!

Terugblik ouderavond online & ouderpeiling
Gisterenavond heeft onze online ouderavond
plaatsgevonden. Erg spannend en onwerkelijk
om ouders/ verzorgers vanachter een laptop te
informeren. Wij zijn ontzettend blij met de
belangstelling en reacties die wij tot nu toe
hebben ontvangen. Mocht u de ouderavond
hebben gemist, kunt u deze terugkijken. De link
is gisterenavond via de mail verstuurd. Ook
hebben wij informatie in een hand-out
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meegestuurd. Er zijn aan het eind van de
presentatie een aantal vragen gesteld. Deze
hebben wij, gezien de tijd, niet allemaal kunnen
beantwoorden. In de volgende nieuwsbrief
zullen wij de vragen en bijhorende antwoorden
vermelden.
De volgende stap is nu de ouderpeiling. Uw
mening is ontzettend belangrijk. De link om de
vragenlijst in te vullen is per mail verstuurd. De
vragenlijst staat open tot 14 april. Alvast hartelijk
dank voor de belangstelling en het invullen van
de vragenlijst.

Even voorstellen ‘De Pen’
Dankjewel juf Wanda, voor het doorgeven van
‘de Pen’!
Hallo allemaal, mijn naam is Milou Bootsma. Ik
ben 29 jaar en woon sinds twee jaar (weer) in
Brielle, samen met twee konijnen. Pernis is waar
ik oorspronkelijk vandaan kom, maar ik heb in
de afgelopen jaren op heel wat plekken
gewoond. Zo ben ik van Pernis naar Brielle, naar
Pernis, naar Brielle, naar Rotterdam en
uiteindelijk weer terug naar Brielle gegaan. Daar
werk ik nu alweer zo’n 5 jaar op de Eeuwout
school. Ik loop er al langer rond, omdat ik ook
twee stages hier heb gelopen tijdens de
opleiding. Ik ben dankbaar dat ik hier kon blijven
plakken daarna! Dit jaar ben ik twee dagen te
vinden in groep 1/2b, één dag in groep 4 en één
dag in groep 5/6. Dus bij een wandelingetje door
de school hoor ik nu héél vaak: ‘Hé juf, hoi juf,
hallo juf, juuuuf!’

1. Lievelingseten, kleur en hobby’s
Gezellig met elkaar aan tafel eten, maakt dat
heel veel eten heerlijk smaakt! Maar, een
heerlijke zelf gebakken pannenkoek, daar kan
eigenlijk niets tegenop! Het leukste van kleuren
vind ik het combineren van kleuren. Daar komen
soms zulke prachtige dingen mee tot stand. En
de kleuren en warmte die ontstaan door het
‘zonlicht’ dat ergens op schijnt vind ik echt heel
mooi. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met
muziek luisteren en maken, lezen, met
vriendinnen afspreken (op afstand
tegenwoordig), buiten zijn in de natuur,
schrijven, paardrijden en ik breng graag tijd door
met mijn familie.
2. Welk dier zou je graag willen zijn en waar?
Een beer zijn in Noord Amerika of Canada lijkt
me wel wat. In de lente en de zomer een beetje
‘’mijmeren’’ door de bossen, op zoek naar
bessen en vis. En ’s winters jezelf terugtrekken
in een warm hol.
3. De top 3 van je bucketlist
Een bucketlist heb ik niet echt. Alhoewel.. er is
één ding wat ik echt heel graag zou willen doen
en dat is met wilde dolfijnen zwemmen of deze
in ieder geval een keer in het wild zien. Verder
denk ik dat het heel belangrijk is om te genieten
van alles wat er al is. En dat we daar vooral niet
aan voorbij gaan. We leven nu in een hele gekke
en vreemde periode, met het Corona virus dat
de wereld even in haar greep heeft. Los van de
vreselijke dingen die er op dit moment gebeuren,
hoop ik dat de ‘’stilstand’’ ook bewustzijn met
zich meebrengt. Bewustzijn over wat er allemaal
en altijd al is, bewustzijn over tijd doorbrengen
met elkaar, bewustzijn over zorgen voor elkaar
en bewustzijn over de aarde, waar we met
elkaar voor moeten zorgen.
4. Met welke bekende celebrity zou je thee
drinken en wat zou je hem/haar willen vragen
Nou als het écht moet… met Paolo Nutini. Ik zou
vragen aan hem stellen waarbij korte
antwoorden gewoonweg niet mogelijk zijn,
vanwege het Schots/Italiaanse accent!
5. Je meest bijzonder dag/tijd/ervaring
Iedere fase in je leven brengt mooie dingen met
zich mee denk ik. En ik ben dankbaar dat ik al
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veel mooie ervaringen heb gehad. Dat zijn
sowieso bijzondere momenten die ik heb kunnen
delen met vrienden en familie. Een aantal keer
ben ik zonder ‘plan’ op reis gegaan. Dus in de
auto stappen en gaan rijden, zonder te weten
waar je die avond slaapt. Die tripjes gaven mij
een ontzettend vrij en avontuurlijk gevoel. En dat
gevoel vind ik heel gaaf!
6. Welk vak vindt je het leukste om te geven?
Het vak ‘mens zijn en worden’. De individuele
kenmerken, karaktereigenschappen en (sociale)
behoeften van ieder kind, vind ik ontzettend
interessant. Ieder mens is anders en reageert
ook anders in situaties. De kinderen
ondersteunen en helpen in hun sociaalemotionele behoeften en hen helpen bij het
bewust worden van het eigen ‘zijn’ en handelen,
daar word ik heel blij van. Wanner een kind
lekker in zijn vel zit, gaat het leren ook veel
makkelijker. Muziek maken vind ik trouwens ook
heel leuk om te doen met de kinderen. Dat werkt
zo verbindend!
7. Ik geef de pen door aan: mijn naamgenoot,
Juf Milou de Klerk!

Kwaliteit leidingwater gebouw Geuzenschip
Een aantal weken geleden is de kwaliteit van het
leidingwater in het gebouw van het Geuzenschip
onderzocht n.a.v. de berichten rond loden
leidingen in oude gebouwen. Afgelopen week
hebben wij de uitslag ontvangen en kunnen wij
melden dat de uitslag goed is en dat er geen
verontrustende waardes zijn geconstateerd. De
resultaten geven aan dat er minder dan 0,5
microgram lood per liter aanwezig is (=de
aangescherpte norm).
Dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn
gevonden voor loden leidingen in het
Geuzenschip.
Informatie vanuit SMW (School
maatschappelijk werk)
Beste ouders en verzorgers,
Door de interventies van de overheid ziet de
wereld van je kind er ineens heel anders uit. Wij
merken dat veel ouders en kinderen het lastig
vinden om thuis aan school te moeten werken.
Ook zijn er weinig mogelijkheden meer om er
even op uit te gaan. Je zit 24 uur per dag met
elkaar samen en dat kan best wel eens
vervelend zijn. Het kan best zijn dat je kind
sneller boos, verdrietig of angstig is. SMW heeft
werkboekjes beschikbaar, een vragenkaart om
emoties te emoties te kunnen bespreken dit een
beetje makkelijker maken. Mocht u
belangstelling hebben voor deze materialen en /
of contact willen hebben om even te sparren
over de thuissituatie kunt u contact opnemen
met het Schoolmaatschappelijk werk.
Esse Bolt
e.bolt@kwadraad.nl
06-46361024
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Nieuws Eeuwout
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit de groepen kunt u volgen via de app
Klasbord. Bent u nog niet aangemeld? Bij de
leerkracht van uw kind, kunt u een aanmeldcode
vragen

24 juni
25 juni
17 juli

Studiedag
Fotograaf
Alle leerlingen vrij, Start
zomervakantie

Agenda Eeuwout
10 april
13 april
14 april
20 april
06 mei
13 mei
21 mei
22 mei
01 juni
02 juni
24 juni
17 juli

Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Sluiting ouderpeiling
Start meivakantie
Start school
Studiedag
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Alle leerlingen vrij, Start
zomervakantie

Nieuws Geuzenschip
Nieuwe datum fotograaf
Er is een nieuwe datum met de fotograaf
gepland. De schoolfotograaf komt op donderdag
25 juni.

Agenda Geuzenschip
10 april
13 april
14 april
20 april
06 mei
13 mei
21 mei
22 mei
01 juni
02 juni

Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Sluiting ouderpeiling
Start meivakantie
Start school
Studiedag
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag
Studiedag
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