Nieuwsbrief

Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 06-03-2020

Algemeen
Aanwezigheid directie
In de nieuwsbrief zullen wij voortaan vermelden
op welke dagen de directie aanwezig is, in de
komende week. Wij hebben geen ‘eigen
kantoor’, maar werken vaak in de teamkamer
aan de kant van de Meester Eeuwoutschool, in
het kantoor aan de kant van het Geuzenschip of
in de IB-kamer in de verbindingsgang.
Mareike: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag
Caroline: maandag, woensdag, vrijdag.

Wij hebben veel respons ontvangen, hartelijk
dank voor het invullen.
Om tot een nog breder inzicht te komen, willen
wij de enquête ook graag verspreiden onder de
ouders van de groepen 1 tot en met 3. Volgende
week krijgen de ouders van deze groepen hier
bericht over. Wij zullen de complete uitkomsten
in de nieuwsbrief communiceren.
Nieuwe datum ouderavond fusie
De ouderavond die gepland staat voor maandag
9 maart wordt verplaatst naar dinsdag 24 maart.
Tijdens deze avond zullen de diverse
werkgroepen zoals onderwijs, identiteit,
huisvesting, e.d. een presentatie houden van de
tot nu toe uitgewerkte plannen. Alle ouders/
verzorgers zijn van harte uitgenodigd om hierin
mee te denken en de werkgroepen te voorzien
van input. Dit wordt weer meegenomen om de
plannen definitief vorm te geven.

Identiteit
In de nieuwsbrief van 7 februari heeft de
werkgroep identiteit een stuk geschreven over
het proces waar zij mee bezig zijn en de
opdracht die zij hebben meegekregen.
Voor de voorjaarsvakantie is er een enquête
onder de ouders van de leerlingen van de
huidige groepen 4 tot en met 7 verspreid om te
inventariseren wat de behoefte is om naast het
reguliere lesaanbod voor alle leerlingen ook
HVO (Humanistische Vormgeving) en GVO
(godsdienst) aan te bieden aan de leerlingen
van de groepen 5 tot en met 8. Deze lessen
worden gegeven door gastdocenten en zijn
facultatief, dus niet verplicht.

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

Even voorstellen ‘De Pen’
Ik ben Arielle Verbeek, geboren in 1970 in Breda
en na veel omzwervingen in 1999 in Brielle
beland. Ik ben al heel lang samen met Niels en
heb een tweeling , Nikki en Zoë. Zij zijn
inmiddels achttien en wonen beide op kamers.
Zoë woont in Utrecht en Nikki in Enschede, het
is ineens stil in huis.
In 1998 ben ik begonnen in het onderwijs. Eerst
ingevallen in Schiedam, maar al snel een vaste
baan gevonden op ‘De Catamaran’ in Rotterdam
Lombardijen. Ik heb daar met heel veel plezier
gewerkt, maar het was op een gegeven moment
niet meer te combineren met mijn gezin. In 2003
ben ik op de Meester Eeuwout komen werken. Ik
heb bijna alle groepen gedaan.
1:Lievelingseten, kleur en hobby’s
Ik houd van gerechten met geitenkaas en
honing. Maar ben ook gek op koek en taart.
Vroeger op mijn verjaardag aten we altijd
bloemkool, omdat ik dat het allerlekkerste vond
en nog steeds word ik heel blij van een
ouderwets ‘prakkie’.
Ik houd van felle kleuren, bijvoorbeeld lime,
blauw, rood, groen en geel.
Naar het museum met mijn gezin, wandelen op
het strand of door een bijzondere stad struinen
met mijn gezin en/of familie vind ik heerlijk om te
doen. Met vrienden buiten lekker eten, daar kan
ik ook enorm van genieten. Ik houd erg van
zingen en sinds kort zing ik een koor en dat is
echt superleuk. Maar lekker niksen met een
filmpje of serie (het liefst science fiction of
fantasy) op de bank vind ik ook heerlijk.
2: Welk dier zou je graag willen zijn en
waarom?
Ik zou heel graag een stokstaartje willen zijn.
Gezellig met heel veel bij elkaar. Heel lang
staren in de verte, nieuwsgierig wat er allemaal
in de buitenwereld te zien is. Maar soms ook
weer even lekker diep onder de grond met
niemand om me heen.
3. De top 4 van je bucketlist
Ooit nog eens met de 2CV om de Middellandse
zee heen rijden. (klein stukje op een boot😉)
Een roadtrip met de Citroën DS door Ierland.

Een vakantie te voet te doen, te ervaren hoe
mensen vroeger reisden.
Een creatieve cursus; schilderen, keramiek of
zoiets lijkt me ook leuk om eens op te pakken.
4: Met welke bekende celebrity wil je
koffiedrinken en wat zou je hem/haar
vragen?
Eigenlijk zijn alle beroemde mensen, die ik
bewonder overleden of bekend om hun
nukkigheid. Daar houd ik van, maar heel
onverstandig om gezellig wat mee af te
spreken.(Van Morrison, William Turner) Maar
een keertje mee met ‘De van Rossums’ dat zou
me wat zijn. Ik houd van verhalen over
(kunst)geschiedenis en architectuur, dat
gecombineerd met hun nuchterheid en humor,
volgens mij wordt dat een topdag. Ik hoef niets
te vragen, ik luister wel.
5: Je meest bijzondere dag/tijd/ervaring
Er zijn een hoop bijzondere momenten in mijn
leven geweest. Als kind met opa door het bos en
hij leerde me dan van alles over de natuur. Op
vakantie met een kamper met mijn ouders en
kleine zusje (daar zou ik die liefde voor
Engeland wel eens opgedaan kunnen hebben).
Mijn studententijd, lekker je eigen ding doen en
je eigen weg vinden in de wereld. Met vrienden
met de 2CV, naar meetings in Griekenland,
Slovenië etc. rijden met een hoop pech en
avontuur. Nikki en Zoë dansend op 1 april met
de Geuzenkinderen of zien optreden met de
schoolband van meester Fred.
Toch is het mooiste moment heel kort geleden,
bij de uitreiking van het diploma van mijn
meiden. Natuurlijk ben je dan trots, maar ik was
nog extra trots dat ze dat examenjaar zo goed
gedaan hebben. Makkelijk hebben ze het niet
gehad met een moeder die heel erg ziek was. Ja
veel trotser dan dat ben ik nooit geweest, wat
een kanjers, een heel bijzonder moment.
6: Welk vak vind je het leukst om te geven?
Heel gek, maar het vak waar ik zelf nooit zo
goed in ben/was; tekenen. Met tekenen vind ik
het zo leuk om opdrachten te vinden of te
verzinnen, waarbij alle kinderen een bijzonder
resultaat kunnen behalen. Dan ben altijd weer
onder de indruk van wat de leerlingen maken.

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

En het allerleukste; dat ze dan zelf zo trots zijn
op het resultaat. Natuurlijk vind ik de andere
vakken ook erg leuk, anders had ik wel een
vervelend beroep.
7: Ik geef de pen door aan: juf Sarah

Nieuws uit de leerlingenraden
Vandaag is de leerlingenraad van beide scholen
met een feestelijke lunch bij elkaar gekomen.
Na de kat uit de boom te hebben gekeken,
werden er veel plannen en ideeën besproken.
Over deze plannen kunnen wij nu niets zeggen,
de leerlingenraad wil deze plannen namelijk zelf
d.m.v. een brief bekend gaan maken.
Het uitgangspunt van deze plannen is voor en
door elkaar. Er werden al meteen plannen
gemaakt waarbij de leerlingen, van de Eeuwout
en van het Geuzenschip, direct tot actie zijn
gekomen. Er is een afspraak gemaakt om met
elkaar naar de AH en Jumbo te gaan voor
sponsering, de brieven worden gezamenlijk
gemaakt en zullen uiterlijk volgende week in de
nieuwsbrief komen.

1 april feest
Op dinsdag 31 maart vieren beide scholen
samen het 1 april feest. Deze dag zit vol met
feestelijke activiteiten en er zal die dag een
continurooster zijn tot 14.00 uur. De kinderen
hoeven deze dag geen eten en drinken mee te
nemen.
De BSO zal vanaf 14.00 uur aanwezig zijn en
verrekenen het extra uur middels de knipkaart.
Mocht het voor u een probleem zijn om uw kind
vanaf 14.00 uur op te vangen of is het afnemen
van een extra uur BSO een probleem? Meld dit
even bij de leerkracht, zodat uw kind tot 15.15
uur in de klas wordt opgevangen.

Nieuws uit de gymzaal
Gevonden voorwerpen gymzaal
De bak met gevonden voorwerpen zit inmiddels
weer helemaal vol in de gymzaal. Mocht u iets
missen komt u dan even kijken, de bak staat in
de gang bij de deur. Vrijdag 13 maart wordt hij
geleegd en gaat de kleding naar de kledingbak.

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

Jongleren
We zijn deze week in de gymlessen begonnen
met jongleren, zowel met balletjes als met
bordjes. Vele kinderen hebben mij al gevraagd
waar ze te koop zijn. Het jongleren met bordjes
lukt regelmatig met alleen oefenen in de
gymzaal. Het jongleren met balletjes vergt wat
meer oefening dan alleen in de gymles. Met de
hamsterballetjes van de Ah lukt het ook wel
alleen zijn die vaak te licht. Helaas zijn de
balletjes en bordjes niet in Brielle en omgeving
te koop. Mocht u ze toch willen aanschaffen dan
kan dat via mij of uiteraard zelf via internet.
Geeft u een dichte envelop mee aan uw kind op
de gymdag met daarin het juiste bedrag en op
de envelop de voor- en achternaam en klas van
uw kind. Deze envelop moet bij de gymles
ingeleverd worden. Dat kan tm vrijdag 13 maart,
dan krijgt uw kind ze de week erna van mij in de
gymles.
Jongleerballetjes: Per set van 3 kosten ze 6
euro.
Jongleerbordjes: 4 euro inclusief stokje.
Met sportieve groet,
Meester Erik

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Megan en ik ben 21 jaar oud. Ik
woon hier in Brielle.
Vorig jaar ben ik geslaagd voor mijn mbo
opleiding onderwijsassistente. Ik heb bij
meerdere scholen stage gelopen en na mijn
slagen ook tijdelijk gewerkt op een basisschool.
Ik kom hier werken als onderwijsassistente voor
de anderstalige kinderen. Ik heb hier super veel
zin in en zie het als een leuke uitdaging.
Als er vragen of opmerkingen voor mij zijn zeg
het dan gerust.
Ik heb er veel zin in!

Nieuws Eeuwout
Een nieuw gezin op school
Vanaf volgende week start een nieuw gezin op
de Meester Eeuwoutschool in groep 5/6, 4 en
1/2 B. Het gezin komt uit Syrië en heeft tijdelijk
gewoond in het AZC in Rotterdam Beverwaard.
De kinderen hebben daar ook vanaf september
op school gezeten. Nu verhuizen zij naar Brielle
en onze school is blij om deze kinderen een
warm plekje te bieden. Om de kinderen goed te
begeleiden en de taal bij te brengen zullen zij
ondersteund worden door onze nieuwe
onderwijsassistente Megan. In het volgende stuk
zal zij zich voorstellen.

Agenda Eeuwout
10 maart
24 maart
31 maart

01 april
10 april
13 april
20 april
06 mei
13 mei
21 mei
22 mei

MR vergadering
Ouderavond fusie
1 april feest,
continurooster tot 14.00
uur
Alle leerlingen vrij
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Start meivakantie
Start school
Studiedag
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij

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

01 juni
02 juni
24 juni
17 juli

Tweede Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Alle leerlingen vrij, Start
zomervakantie

Nieuws Geuzenschip
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

Agenda Geuzenschip
24 februari
09 maart
24 maart
31 maart

01 april
10 april
13 april
16 april
20 april
06 mei
13 mei
21 mei
22 mei
01 juni
02 juni
24 juni
17 juli

Voorjaarsvakantie
MR vergadering
Ouderavond fusie
1 april feest,
continurooster tot 14.00
uur
Alle leerlingen vrij
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Schoolfotograaf
Start meivakantie
Start school
Studiedag
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Alle leerlingen vrij, Start
zomervakantie

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

