Nieuwsbrief
Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 03-07-2020

Algemeen
Update van school
Beste ouders/ verzorgers,
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft gelezen,
kunnen wij na de gezamenlijke MR vergadering
van afgelopen maandag meer informatie geven.
Schooltijden
Na de vakantie zullen de schooltijden die wij nu
hanteren, aanhouden tot de herfstvakantie. Ook
al versoepelen de maatregelen omtrent de
corona-aanpak, blijft het voor onze school niet
haalbaar om de TSO te organiseren. Het vinden
en aanhouden van voldoende leidsters blijft een
groot probleem. Humankind heeft ook
aangegeven te stoppen met de ondersteuning
bij de TSO met ingang van het nieuwe
schooljaar, omdat zij ook kampen met
personeelstekort. Onze leerkrachten hebben nu
een paar weken ervaren hoe het is om met dit 5
gelijke dagen model met continurooster te
werken. De bevindingen zijn positief. Meer rust
en continuïteit zijn zeker voordelen. Van de
kinderen horen wij dat zij het fijn vinden om hun
boterhammetje te eten bij hun eigen juf of
meester. Om schooltijden te kunnen wijzigen
dient er een ouder-raadpleging plaats te vinden,
waarin in het vooronderzoek ook aandacht
besteedt zal worden aan de verschillende
modellen. Na de zomervakantie zal de MR,
ouder- en personeelsgeleding, zo’n peiling
uitzetten. Heeft u interesse om mee te denken,
kunt u zich aanmelden bij Martijn van Loenen
(martijnvanloenen@hotmail.com). Vader van
een leerling en tevens MR lid. Uiteraard blijft de
school de overbrugging van 14.00 tot 15.15 uur
verzorgen op maandag, dinsdag, donderdag en

vrijdag. Indien u niet in de gelegenheid bent om
uw kind om 14.00 uur op te halen. U kunt
hiervoor een mail sturen naar m.pietjouw@swsvpr.nl.
Ruim voor de herfstvakantie zullen wij definitief
weten en communiceren hoe de schooltijden er
tot het einde van het schooljaar uit zullen zien.
Wat er ook besloten wordt, de school zal voor de
rest van het schooljaar 2020-2021 het uur
noodopvang van 14.00 – 15.15 uur kosteloos
faciliteren.
Groepsverdeling
Wij hebben in een eerdere nieuwsbrief de
leerkracht-verdeling medegedeeld. Ook hebben
wij aangegeven dat de leerling-verdeling (van
een aantal groepen) op een later moment
gedeeld zou worden. Inmiddels is de verdeling
van de groepen 5/6 en 6/7 Meester Eeuwout
rond en gedeeld met betreffende ouders. De
indeling van de groepen 1/2 en de twee groepen
3 zal begin volgende week gedeeld worden,
nadat de laatste gesprekken met ouders hebben
plaats gevonden. Wij kunnen wel alvast noemen
dat de kleutergroepen intact blijven en de
nieuwe leerlingen verdeeld worden over de
huidige groepen. Dit betekent het volgende:
* Groep 1/2 A juf Hedi & juf Daniëlle wordt groep
1/2 A met juf Hedi.
* Groep 1/2 B met juf Milou & juf Jacoline wordt
groep 1/2 B met juf Jacoline & juf Lerine
* Groep 1/2 C met juf Carolien & juf Annelies
blijft groep 1/2 C met juf Carolien & juf Annelies
* Groep 1/2 Geuzenschip van juf Lerine & juf
Jolanda wordt groep 1/2 D met juf Manouk.

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

Plaatsing semipermanente lokalen
In week 29, vanaf maandag 13 juli, wordt gestart
met de plaatsing van de semipermanente
lokalen in de tuin van het Geuzenschip gebouw.
Op maandag en dinsdag worden
voorbereidende werkzaamheden verricht en
vanaf woensdag wordt gestart met de plaatsing.
De beide groepen 5/6 zullen in het nieuwe
schooljaar deze lokalen betrekken. Wij zijn blij
dat het gelukt is om de plaatsing op tijd te
realiseren.
Afrondende gesprekken
Afgelopen week zijn de versoepelingen omtrent
de corona-aanpak medegedeeld in een brief
vanuit het bestuur. Wij willen drukte in en rond
de school nog steeds voorkomen om de 1,5
meter richtlijn te kunnen handhaven en zullen
ons tot aan de zomervakantie aan de adviezen
houden. Eerder is aangegeven dat de laatste
(rapport)gesprekken niet doorgaan. Mocht de
leerkracht een gesprek nodig vinden, wordt u
hiervoor uitgenodigd. Zelf kunt u uiteraard ook
een gesprek aanvragen. Dit is vanaf aanstaande
maandag weer mogelijk in school, na 14.00 uur.
Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd
telefonisch contact opnemen met school of een
mail sturen naar de directie
(c.stenneken@primovpr.nl en/ of
m.pietjouw@sws-vpr.nl ). Wij staan u graag te
woord.

Dubbel bezoek van de ooievaar
Hoera, juf Deborah Koot en juf Milou de Klerk
zijn allebei in verwachting.
Wij wensen beide moeders in spé heel veel
geluk toe! Uiteraard zullen wij u informeren over
de vervanging van de juffen. Zij zullen tot eind
november/ begin december voor de groep aan
het werk blijven.

Even voorstellen ‘de Pen’
Dankjewel juf Lerine voor het doorgeven van de
pen.
Mijn naam is Caroline en ik ben getrouwd met
Luuc en sinds december wonen wij op het
prachtige eiland Noord-Beveland.
Gezamenlijk hebben wij vier kinderen, waarvan
er nu nog een thuis woont, maar helaas niet
voor lang! Gelukkig komen zij regelmatig
allemaal langs met aanhang en hebben we heel
veel pret met elkaar.
In een combinatiegroep 3/4 ben ik ooit mijn
onderwijscarrière gestart. Dit was wel van korte
duur, want na twee jaar voor de groep ben ik
verhuisd naar prachtige eiland Sint Maarten in
de Caribische Zee.
Na 10 jaar tropische temperaturen, 3 orkanen en
weinig verschil tussen de seizoenen heb ik weer
enorm moeten wennen aan het Nederlandse
klimaat.
Terug in Nederland heb ik twee jaar op een
Montessorischool gewerkt in groep 6, 7 en 8 en
daarna voor het eerst stappen gezet in het
Brielse onderwijs als teamleider op het
Wellantcollege.
In 2006 heb ik weer de overstap gemaakt naar
het basisonderwijs als directeur van obs De
Branding.
Van deze stap heb ik tot de dag van vandaag
geen seconde spijt gehad. Ik geniet er iedere
dag van om samen met mijn collega’s onderwijs
te mogen verzorgen voor leerlingen, die op
vierjarige leeftijd de eerste stap zetten op de
basisschool en op twaalfjarige leeftijd de school
verlaten, om door te gaan naar een school voor
voorgezet onderwijs. Het dagelijks contact met
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leerlingen, het getuige zijn van de stappen die zij
maken in hun ontwikkeling en het samen
optrekken met ouders en collega’s maakt dit vak
boeiend en bijzonder.
Vanuit Brielle ben ik overgeplaatst naar
Oostvoorne (O.B.S. het Overbos en O.B.S. de
Bosrand) en sinds oktober weer voor een
gedeelte terug in Brielle. Terug in Brielle voelt
als een warm bad met een bevlogen team,
betrokken ouders en gezellige en enthousiaste
leerlingen.
Lievelingseten, kleur en hobby’s:
In mijn vrije tijd sta ik graag op de tennisbaan,
lees graag een boek, maai het gras, loop op het
strand of in de bergen en maak fietstochten
zolang het maar buiten is.
Mijn lievelingskleur is groen.
Wat eten betreft, is er veel wat ik lekker vind als
ik maar niet zelf hoef te koken. Dit wil ik ook
niemand aandoen. Ik kan mij moeilijk houden
aan voorgeschreven recepten.
Top 3 van je bucketlist:
Een echte bucketlist heb ik eigenlijk niet, wel
dingen waar ik wel eens over dagdroom. Zo lijkt
het mij heerlijk om over een paar jaar enkele
dagen per week tijdens de zomermaanden in
een strandtent te werken en de hele dag friet te
bakken of postbode te worden en op de fiets de
post te bezorgen.
Met welke bekende celebrity zou je thee
willen drinken:
Ik zou graag met Barack Obama eens thee
willen drinken. Een groot spreker en een
charismatisch en integer mens en leider.
Je meest bijzondere dag/tijd/ervaring:
De meest bijzondere dagen zijn toch wel de
kleine feestjes binnen het gezin. De dagen
waarop er zwemdiploma’s worden gehaald, de
eerste stappen op de basisschool, opleidingen
succesvol worden afgerond, een rijbewijs wordt
gehaald, een doelpunt wordt gescoord op het
hockeyveld , de gezamenlijke kampeervakanties
in Bretagne en samen op het strand zitten om de
zon onder te zien gaan.
Ik geef de pen door aan: juf Jacoline

Nieuws van de schoolbibliotheek
Aanstaande woensdag en donderdag, 8 & 9 juli,
mogen alle leerlingen (van beide scholen)
boeken lenen voor in de zomervakantie. Per
leerling kunnen er maximaal 4 boeken worden
geleend. Voorafgaand aan dit zomeruitleenmoment willen we graag alle boeken weer
terug op school hebben. We willen u dan ook
vragen om maandag alle boeken van de
bibliotheek op school die nog bij u thuis staan,
mee te geven naar school. Zo kunnen we ervoor
zorgen dat woensdag de bibliotheek goed
gevuld is en alle kinderen genoeg keus hebben
voor leesmateriaal voor in de vakantie. Uiteraard
kunnen de leerlingen van de huidige groep 8
geen gebruik meer maken van het uitleen
moment.
Vanuit de bibliotheek is er wederom een
nieuwsbrief verschenen. Deze kunt u lezen door
op de volgende link te klikken: nieuwsbrief
bibliotheek.
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Situatie Humankind
Wij zijn ons ervan bewust dat er een tekort is
aan plekken voor VSO/ BSO in Brielle. Wij
hebben reeds contact gehad met Pepijn Djelan,
regiodirecteur van Humankind Kinderopvang. Zij
zijn zich van het probleem bewust en op zoek
naar mogelijkheden binnen Brielle om tegemoet
te komen aan de vraag.

Nieuws Geuzenschip
Een verdrietig bericht
Wij ontvingen helaas het verdrietige bericht dat
Kees Dedert, de man van juf Tilly Dedert, na zijn
ziekbed op dinsdag 30 juni is overleden. Vanuit
beide teams, alle leerlingen en ouders wensen
wij Tilly en haar gezin heel veel sterkte toe in
deze verdrietige periode. Een bloemstuk met de
steunbetuiging van beide teams, alle leerlingen
en ouders zal zaterdag bij de uitvaart van Kees
een plekje hebben.

Nieuws Eeuwout
Ouderbijdrage schoolreis
Helaas zijn de schoolreisjes dit schooljaar niet
doorgegaan. Het deel van de vrijwillige
ouderbijdrage wat hiervoor gereserveerd was,
wordt teruggestort naar de ouders die dit reeds
betaald hebben.
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wen-moment nieuwe groep
Studiedag
Start zomervakantie
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