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Algemeen
Identiteit
In de nieuwsbrief van 24 januari heeft de
werkgroep identiteit een stuk geschreven over
het proces waar zij mee bezig zijn en de
opdracht die zij hebben meegekregen. ‘De
werkgroep heeft de opdracht gekregen om een
beeld te schetsen van de nieuwe school op het
gebied van identiteit. Onder ‘identiteit’ wordt het
inspirerende en bindende element verstaan
tussen overtuiging en handelen.
De nieuwe school wordt een
samenwerkingsschool en dit betekent dat de
identiteiten van beide ‘vorige’ scholen tot uiting
komen. In de nieuwsbrief van 24 januari hebben
wij tevens geschetst dat er veel overeenkomsten
zijn tussen beide scholen en uiteraard ook
verschillen, waaronder het christelijke geloof.
De samenwerkingsschool heeft het streven om
tot een aanbod op het gebied van identiteit te
komen waar zoveel mogelijk teamleden,
kinderen en ouders zich kunnen vinden.
Identiteit is niet alleen het geloof aan zich, maar
heeft ook te maken met onder andere
burgerschap, levensbeschouwing en sociaalemotionele ontwikkeling. Op dit moment zijn de
teams van beide scholen zich aan het oriënteren
op een methode levensbeschouwing die aan alle
facetten voldoet. Ook de ouders uit de
werkgroep zijn in deze stap meegenomen. De
uitkomst hiervan zullen wij uiteraard delen.
Om tegemoet te komen aan de mogelijke wens
om een stuk openbare en christelijke identiteit te
behouden bestaat de mogelijkheid 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. Om te
onderzoeken hoeveel ouders dit graag terug
willen zien, zetten wij volgende week een
enquête uit onder de ouders van de huidige
groepen 4 tot en met 7 van beide scholen m.b.t.
HVO/ GVO en andere geestelijke stromingen.
Ook de resultaten van deze enquête zullen wij
delen. Volgende week krijgen ouders van de
desbetreffende groepen hier meer informatie
over.
De teamleden van beide scholen blijven
ondertussen met elkaar in gesprek. Niet alleen
over de fusie, maar zeker ook over goed
onderwijs. Zo ook tijdens de studiedag van
afgelopen donderdag. In groepjes, door elkaar,
hebben wij gebrainstormd over de
mogelijkheden van ons leerlingvolgsysteem.
Mooi om te zien dat we veel van elkaar leren en
ook gezellige, informele gesprekken hebben
tijdens de gezamenlijke lunch.

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

Even voorstellen ‘De Pen’
Mijn naam is Marjan van der Linden. Ik werk al
bijna 30 jaar in het basisonderwijs. Tussendoor
heb ik nog 10 jaar in de dierenartsenpraktijk van
mijn man Bas meegewerkt.
Nadat ik ruim 20 jaar les heb gegeven aan groep
7/8, vond ik het superleuk om dit schooljaar over
te stappen naar groep 3/ 4
Samen met Bas woon ik in Brielle. We hebben 3
zoons die alle 3 de deur uit zijn.
We hebben een kleindochter van 2,5 jaar en een
kleinzoon van 10 maanden.
1: Lievelingseten, kleur en hobby's
Ik vind heel veel lekker, vooral als ik het niet zelf
hoef te koken; ik ga graag uit eten.
Ik heb niet echt een lievelingskleur, maar als ik
in mijn kledingkast kijk, hangt daar wel veel
blauw in. Toch vind ik paars en rozetinten ook
heel mooi.
Mijn hobby’s zijn fotograferen, lezen, reizen (
daar heb ik eigenlijk alleen in vakanties tijd
voor), klokken luiden ( ik ben al 20 jaar lid van
het Briels Klokkenluiders Gilde.
2: Welk dier zou je graag willen zijn en
waarom?
Ik ben soms jaloers op onze kat Gyzmo. De hele
dag heerlijk slapen, in de tuin spelen, hapje
eten… Maar eigenlijk wil ik absoluut geen dier
zijn! Mens zijn is zo leuk!!!
3: De top 3 van je bucketlist.
Nog een keer naar IJsland! ( daar ben ik een
keer geweest en dat heeft zo’n enorme indruk
op me gemaakt!)
Met mijn kleindochter een cursus bij de
Natuurschool gaan volgen. ( maar daar moet ze
eerst vier jaar voor zijn)
Een keer naar schaatswedstrijden in het
Thialfstadion in Heereveen gaan kijken… dat
sfeertje!!!
4: Met welke bekende celebrity wil je koffie
drinken en wat zou je hem vragen.
Maarten van der Weijden! Deze sportman maakt
altijd weer een enorme indruk op me. Hij heeft
een vreselijke ziekte overwonnen en zet zich
door zijn sport dagelijks in om geld in te zamelen
voor zijn foundation. De strijd tegen kanker! Ik
zou hem willen vragen hoe het hem iedere keer

weer lukt om de motivatie te vinden om door te
blijven gaan met zijn strijd.
5: Je meest bijzondere dag/tijd/ ervaring.
Bijzondere dagen … dat zijn er al aardig wat:
trouwdag, geboorte van mijn kinderen,
trouwdagen van mijn kinderen, geboorte van
mijn kleinkinderen… allemaal dagen met gouden
randjes.
Bijzondere ervaringen vind ik plaatsen
ontdekken tijdens vakanties, ontmoetingen met
vrienden en familie, een mooie voorstelling of
concert bezoeken…
6: Welk vak vind je het leukste om te geven?
Nu ik in groep 3 /4 werk vind ik het heel leuk om
met lezen bezig te zijn. Kinderen leren in deze
groepen zoveel op leesgebied! Ze vinden het
nog echt spannend om nieuwe letters en
klanken te ontdekken en daarmee aan het werk
te gaan. Ook voorlezen vind ik geweldig om te
doen, maar dat is in iedere groep natuurlijk erg
leuk!
7: Ik geef de pen door aan juf Annelies.

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

Nieuws van het tuinteam
Beste Ouders,
Hier even een kort berichtje van Tuinteam
Geuzenschip.
Wij zijn in overleg geweest met de directie over
de voortgang van de tuinen bij de scholen, men
heeft te kennen gegeven om met de tuinen
verder te willen gaan. Wij richten ons op de
binnentuin. Maar zien ook het belang van het
onderhoud van het Meester Eeuwout
plein en voorplein Geuzenschip. Misschien zijn
er al ouders actief voor de tuinen, wat wij nog
niet weten. Zijn er onder jullie misschien actieve
ouders die het leuk vinden om hun groene
vingers in te zetten voor de tuinen van beide
scholen.

Dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,
Tuinteam Geuzenschip
dorotheaooms@hotmail.com

Oproep Speelstad
Speelstad is genomineerd voor de actie Help
Nederland vooruit. Met deze actie kunnen wij
een geldbedrag winnen waarmee we dit jaar
weer een mooi evenement kunnen gaan
organiseren voor de kinderen.
We staan nu op de derde plaats, help mee om
Speelstad op nummer 1 te krijgen. Tot 12
februari kan er gestemd worden.
Stem jij ook?
www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichtingspeelstad-brielle

Nieuws van het CJG

Het Oogfonds waarschuwt voor een
dreigende epidemie: bijziendheid. “Kinderen
komen te weinig buiten en zijn veel te veel bezig
met dichtbij kijken, of dat nu in boeken of op
schermen is. Als dat uren achtereen gebeurt,
kan dat de groei van de oogbol beïnvloeden. De
problemen beginnen pas echt vanaf een jaar of
veertig, als de veroudering van weefsels inzet.
Doordat de oogbol van bijzienden langer is, is de
achterkant van het oog dunner, en daarmee
gevoeliger voor verouderingsverschijnselen.
Aldus Caroline Klaver, hoogleraar epidemiologie
en genetica van oogziekten aan het Erasmus
MC bij het Oogfonds.
Daarom adviseert het Oogfonds de 20-20-2
regel:
Tot het 20ste jaar meer dan 20 minuten op
telefoon of tablet gekeken? Dan een pauze: 20
seconden ver weg kijken. Én elke dag minstens
2 uur buiten zijn, inclusief pauzes en
bijvoorbeeld wandelen of fietsen van en naar
school of werk. En houdt ook minstens dertig
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centimeter afstand van beeldschermen zoals
tablets.
Extra risico's van bijziendheid op jonge
leeftijd
Het is wetenschappelijk bewezen: kinderen die
te veel op mobieltjes en tablets kijken én te
weinig buiten komen, kunnen later slechtziend of
zelfs blind worden. Eén op de drie kinderen met
een sterke min-bril (-6 en hoger) krijgt later
oogproblemen. De meesten krijgen
maculadegeneratie, netvliesloslating of
glaucoom. Stuk voor stuk aandoeningen met
beperkte behandelmogelijkheden. Een min-bril
wil zeggen dat je bijziend bent. Bijziendheid is
ook erfelijk maar toch is het vrij eenvoudig om
bijziendheid zoveel mogelijk tegen te gaan. Van
de mensen die sterk bijziend zijn, met een
brilsterkte hoger dan -6, wordt één op de drie
slechtziend. Het gros door myopische
maculadegeneratie, maar ze lopen ook meer
kans op netvliesloslating en glaucoom. Als
kinderen buiten spelen, focussen ze hun ogen
vaker op voorwerpen in de verte waardoor deze
scherper blijven. Daarnaast wordt onder invloed
van zonlicht extra dopamine aangemaakt. Dat
beschermt de oogbol tegen vervorming”.
Edith Mulder, directeur Oogfonds:
“Kinderen zijn tegenwoordig al op zeer jonge
leeftijd gefixeerd op beeldschermen. Het
Oogfonds wil alle ouders in Nederland ervan
doordringen dat dit een gevaar oplevert voor de
gezonde ontwikkeling van de ogen. Geen enkele
ouder wil dat zijn of haar kind op latere leeftijd
ernstig slechtziend of blind wordt. We moeten
terug naar de standaard waarbij het gewoon is
om iedere dag minimaal twee uur per dag buiten
te zijn.”
Informatiepakketten Het Oogfonds geeft gratis
informatiepakketten voor kinderen van 3-6 jaar
en voor kinderen die ouder zijn dan 6 jaar. Deze
zijn online te bestellen bij het Oogfonds.
Advies kinderen en jongeren Het Oogfonds
adviseert voor kinderen en jongeren wiens
ogen nog in ontwikkeling zijn (tot 20 jaar):
· na 20 minuten dichtbij kijken 20 seconde pauze
· minstens 2 uur per dag buiten zijn

· daarnaast raadt het Oogfonds aan om
minstens dertig centimeter afstand te nemen van
beeldschermen zoals tablets

Nieuws Geuzenschip
Verjaardag juf Natasja
Vandaag is juf Natasja jarig. Omdat zij ziek is,
hebben wij een felicitatieslinger voor haar
gemaakt. We hebben ook geld ingezameld voor
een mooie bos bloemen en natuurlijk een dikke
map met kaarten en tekeningen gemaakt. Dit
alles wordt netjes bij juf Natasja afgeleverd. Van
harte gefeliciteerd met je verjaardag, juf Natas!
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Agenda Geuzenschip
10 februari
21 februari
24 februari
01 april
10 april
13 april
20 april
06 mei
13 mei
21 mei
22 mei
01 juni
02 juni
24 juni
17 juli

MR vergadering
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Alle leerlingen vrij
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Start meivakantie
Start school
Studiedag
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Alle leerlingen vrij, Start
zomervakantie

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

Tweede Paasdag
Start meivakantie
Start school
Studiedag
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Alle leerlingen vrij, Start
zomervakantie

Nieuws Eeuwout
TSO
Afgelopen dinsdag hebben de vrijwilligers van
de TSO met elkaar vergaderd. De
veiligheidsbeleving van de kinderen is hier ook
in besproken. Met elkaar zullen wij hier alert op
zijn. De vrijwilligers hebben dit ook met de
kinderen besproken. Mochten kinderen nog
vragen hebben of een boodschap voor de
vrijwilligers, kunnen zij dit middels een briefje in
de TSO brievenbus kenbaar maken. Ons doel is
immers dat alle kinderen zich overal in de school
veilig voelen.

Agenda Eeuwout
11 februari
18 februari
20 februari
21 februari
24 februari
01 april
10 april

Gespreksavond
MR vergadering
Rapport mee
Meester en juffendag
Voorjaarsvakantie
Alle leerlingen vrij
Goede vrijdag
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