Nieuwsbrief

Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 04-10-2019

Algemeen
Even voorstellen
Met ingang van 1 oktober 2019 bestaat de
directie van de Meester Eeuwoutschool en CBS
Geuzenschip uit Caroline Stenneken en Mareike
Pietjouw. In deze nieuwsbrief stellen zij zich kort
voor. Op de algemene ouderavond van 8
oktober zullen zij ook aanwezig zijn.
Mareike Pietjouw
Mijn naam is Mareike Pietjouw en ik ben sinds
2002 met veel enthousiasme en plezier
werkzaam in het basisonderwijs. Als
locatieleider ben ik vier dagen (ma, di, do, vrij) in
de week aanwezig. Onderwijs maak je samen,
toegankelijkheid vind ik daarom erg belangrijk. Ik
krijg energie om samen goed onderwijs neer te
zetten en om in mijn vrije tijd activiteiten te
ondernemen met mijn gezin. Voor vragen en
opmerkingen sta ik graag voor u klaar.

en cbs Geuzenschip. Via deze weg wil ik mij
graag aan u voorstellen.
De afgelopen 12 jaar heb ik met veel plezier als
(meerscholen) directeur bij verschillende
scholen binnen PRIMOvpr gewerkt. Brielle is
voor mij geen onbekend terrein. Op obs
Branding op het Gooteplein ben ik ooit
begonnen als directeur en daarvoor heb ik als
teamleider gewerkt op het Wellantcollege.
Ik ben getrouwd en samen hebben wij vier
kinderen, waarvan er nog een thuis woont.
Ik hoop en verwacht dat ik samen met het team
en in overleg en samenwerking met u als ouder
kan bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig
onderwijs voor alle kinderen in Brielle
binnenstad. Op dinsdagavond 8 oktober hoop ik
u persoonlijk te kunnen ontmoeten tijdens de
ouderavond.
Op maandag , woensdag en vrijdag zal ik
aanwezig zijn in Brielle. De overige twee dagen
ben ik aanwezig op mijn twee andere scholen in
Oostvoorne, obs Het Overbos en obs De
Bosrand.
Ik ben altijd bereikbaar op:
Tel: 0686804393
Mail: c.stenneken@primovpr.nl

Caroline Stenneken
Beste ouders en verzorgers,
Mijn naam is Caroline Stenneken. Afgelopen
dinsdag 1 oktober ben ik als
bovenschoolsdirecteur Oostvoorne en Brielle
binnenstad gestart op de Mr. Eeeuwoutschool

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

Algemene ouderavond
Op dinsdag 8 oktober vindt de algemene
ouderavond plaats. De avond start om 19.30
uur. Het programma ziet er als volgt uit:
 Inloop vanaf 19.30 uur
 Welkom om 19.45 uur door Wim Smit
 Kennismaken met directie
 Kennismaken met MR Geuzenschip
 Kennismaken met MR Meester Eeuwout
 Onder het mom van: ”Het geheel is meer
dan de som der delen’’, ophalen en
verduidelijken van onderwerpen die
betrekking hebben op de fusie.
Werkwijze in groepen en daarna
presentatie.
 Sluiting
Koffie ochtend
Periodiek zullen er op school koffie- of
inloopochtenden georganiseerd worden, waarbij
ouders op een informele wijze in gesprek
kunnen gaan met de directie van de school.
Tijdens de koffieochtend kan gesproken worden
over beleidsmatige en organisatorische zaken,
kan gebrainstormd worden over de toekomst
van de school en kunnen ouders geluiden laten
horen van tevredenheid of de school juist tips
aandragen. De koffieochtend is niet bedoeld om
specifieke leerlingen te bespreken. De tijden zijn
van 8.30 uur tot 9.30 uur.
Alle ouders zijn van harte welkom deze ochtend
aan te schuiven in de aula.

worden. Dit is helaas niet gelukt. Mocht dit voor
u problemen geven, kunt u contact opnemen
met school. Wij denken graag met u mee.
Data Studiedagen
14 november
06 februari
04 mei
05 mei
13 mei
02 juni
24 juni

Start Herfstvakantie
Vrijdagmiddag 18 oktober start de
herfstvakantie. Voor beide scholen is die dag
een continurooster tot 14.00 uur. De kinderen
lunchen op school met de leerkrachten in de
groep. Lunch nemen de kinderen zelf mee. Voor
de kinderen van groep 1 tot en met 4 van CBS
Geuzenschip eindigt de schooldag gewoon om
12.00 uur. Wij realiseren ons dat de
communicatie hierover aan de late kant is.
Mochten er problemen zijn m.b.t. de opvang van
uw kind(eren), kunt u contact opnemen met
school. Wij denken graag met u mee.

Agenda Eeuwout
08 oktober
09 oktober
17 oktober
18 oktober

Data koffieochtend
11 oktober
Koffieochtend
22 november
Koffieochtend
13 december
Koffieochtend

21 oktober
04 november
14 november
05 december

Studiedagen 2019-2020
Er zijn ook voor dit schooljaar een aantal
studiedagen gepland waarop alle leerlingen vrij
zijn. Het is ons streven om deze data voordat
het schooljaar begint te communiceren, zodat
opvang voor de kinderen tijdig geregeld kan

Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

19 december
20 december

Algemene ouderavond
Tech2Do groep 7/8
Afscheid Meester Gerrit en
Meester Hans
Continurooster tot 14.00
uur
Start Herfstvakantie
Voortgangsgesprekken
groep 3-7
Studiedag
Sinterklaas (informatie
volgt op 11-10)
Kerstfeest middag vrij
Middag vrij, start
Kerstvakantie

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

Agenda Geuzenschip
08 oktober
09 oktober
18 oktober
18 oktober
21 oktober
30 oktober
14 november
05 december
18 december
20 december

Algemene ouderavond
Tech2Do groep 7/8
Continurooster tot 14.00
uur
Afscheid juf Til
Start Herfstvakantie
Luizencontrole
Studiedag
Sinterklaas (informatie
volgt op 11-10)
Kerstviering in de Kerk
Middag vrij, start
Kerstvakantie

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

