Nieuwsbrief
Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 08-11-2019

Algemeen
Samen leren is leuk!
De beide groepen 5/6 houden van lezen en dat
is te zien. Met elkaar houden zij bij welke
boeken er gelezen zijn.
Woorden oefenen voor het dictee is met een
maatje ook veel leuker. De leerlingen van beide
groepen 5/6 halen elkaar op en oefenen samen
de woorden die in de gang hangen. In de klas
worden de woordjes opgeschreven en
gecontroleerd. Met elkaar maken zij het leren
leuk!

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

Uitnodiging informatieavond bestuurlijke
fusie
We hebben u al eerder dit jaar geïnformeerd
over het onderzoek naar de beoogde fusie van
de 4 schoolbesturen in Brielle, Hellevoetsluis,
Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne. Wij
meldden toen dat het gaat om een bestuurlijke
fusie en niet om een fusie van scholen. De
scholen blijven zelfstandig, het team op school
blijft intact, de directeur blijft op zijn plaats en de
identiteit van de school van uw keuze blijft
behouden. Zoals u weet zijn we in de binnenstad
van Brielle tegelijkertijd ook bezig naar een
mogelijke scholenfusie. De gevolgen van de
bestuurlijke fusie zijn beperkt, maar door de
bestuurlijke fusie kunnen wel nieuwe initiatieven
ontstaan die de kwaliteit van het onderwijs
verder kunnen verbeteren. Tijdens twee
informatieavonden in Hellevoetsluis en Brielle
geven bestuurders en schooldirecteuren een
verdere toelichting en wordt de laatste informatie
gedeeld. Hierbij nodigen wij u, ouder(s) en
verzorger(s), van harte uit om daarbij aanwezig
te zijn.
Informatieavond 1
Datum: dinsdag 26 november
Tijd: van 19.45 – 21.00 uur, inloop 19.30 uur
Locatie: Brestheater Droogdok
Adres: Reede 2a, 3232 CV Brielle
Informatieavond 2
Datum: donderdag 28 november
Tijd: 19.45 – 21.00 uur, inloop 19.30 uur
Locatie: Droogdok Jan Blanken
Adres: Dokweg 5, 3221 AE Hellevoetsluis
Programma:
•de aanleiding van de voorgenomen bestuurlijke
fusie
•de voordelen voor de kwaliteit van het onderwijs
en voor u en uw kind(eren)
•de afronding van het onderzoek en
vervolgstappen op weg naar de beoogde fusie
Uiteraard gaan we graag met u in gesprek over
vragen en aanbevelingen die u heeft ten aanzien
van deze fusie.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door vóór vrijdag 22
november a.s. een e-mail te sturen naar
secretariaat@onderwijsvpr.nl. Wij vragen u in
deze e-mail aan te geven op welke datum we u
mogen verwachten (26 of 28 november) en met
hoeveel personen u verwacht te komen.
Wij hopen op een hoge opkomst en kijken uit
naar uw komst!
Badminton in de gymles
Donderdag 7 november hebben we tijdens de
gymlessen voor de groepen 5 tm 8 de sport
badminton "afgesloten" met een sportieve
toernooivorm met daarin al veel van de echte
regels. Best lastig, spelen met zoveel regels en
afspraken. Toch ging het eigenlijk prima. Er was
interesse voor de sport badminton. Brielle heeft
een badmintonvereniging en de jeugd speelt op
dinsdagavond van 18.30-20.00 uur in de
Dukdalf. Je mag drie keer gratis mee spelen.
Meer info op de website:
http://www.brielsebadmintonclub.nl

Luxe verzuim en verlof
Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich
houden aan de vakantieperiodes die zijn
vastgelegd.
Vrij of extra verlof opnemen voor de vakantie,
het verlengen van een vakantie of een korte
vakantie mag niet.
Dit kan alleen als de leerling door de specifieke
aard van het beroep van (een van) de ouders
niet binnen de schoolvakanties met hen op
vakantie kan ( artikel 11 lid f van de
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Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal twee
aansluitende weken per schooljaar mag niet
vallen in de eerste twee lesweken van het
schooljaar. De directeur van de school moet om
bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door
de aard van het beroep van een van de ouders
een gezamenlijke vakantie van twee
aansluitende weken, binnen de gewone
schoolvakanties, onmogelijk is. Als het gezin al
een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het
niet meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat
schooljaar.
Bij het begrip "specifieke aard van het beroep"
kunt u denken aan seizoensgebonden
werkzaamheden of werkzaamheden in
bedrijfstakken die in de zomervakantie een
piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs
worden aangetoond, dat een vakantie in de
schoolvakanties tot onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen zal leiden.
Alleen het feit dat tijdens de schoolvakanties een
belangrijk deel van de omzet wordt behaald is
onvoldoende. Dit verlof is uitdrukkelijk niet voor
het oplossen van roosterproblemen van de
werkgever of eigen bedrijf.
Dagelijks worden de absenten genoteerd.
Ongeoorloofd verzuim moet door ons bij de
leerplichtambtenaar gemeld worden. Ook als
vergeten wordt het verzuim van de kinderen
door te geven.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim kan een boete
opgelegd worden.
Mocht de school in gebreke blijven en
ongeoorloofd verzuim goedkeuren of niet
melden, worden er boetes opgelegd die in de
duizenden euro’s lopen, gerelateerd aan het
budget en de grootte van de school.
Is uw aanvraag afgewezen en vindt u, dat dit
niet op de juiste gronden is gebeurd? Dan kunt u
hiertegen in bezwaar gaan bij de
leerplichtambtenaar.

Nieuws Eeuwout
Crea gaat van start!
De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen vanaf
woensdag 13 november tot woensdag 25 maart
aan de slag gaan met verschillende technieken.
De lessen zullen plaatsvinden aan het einde van
de ochtend van 11:00 uur tot 12:00 uur.
De kinderen zijn over kleine groepjes verdeeld
zodat zij iedere keer met andere kinderen in een
creagroepje zitten. Hierdoor werken de kinderen
steeds weer met andere kinderen.
We gaan komend half jaar aan de slag met het
maken van een geometrisch draadfiguur, we
gaan een schaal maken van papier, knopen met
scoubidou touwtjes, snijden in pel karton en wild
weven met papier. Ook zal er een sok-pop
gemaakt worden en zullen we onszelf gaan
schilderen. We zijn ontzettend blij met de hulp
van ouders. Zonder deze inzet is crea op deze
manier niet mogelijk.
We hebben er ontzettend veel zin in en zijn
natuurlijk benieuwd naar alle creaties!
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Lessen HVO
Vanaf dinsdag 12 november start Ruth Derksen
met de lessen HVO voor de groepen 5 tot en
met 8. In deze nieuwsbrief stelt zij zich voor.
Beste ouders en/of verzorgers,
In het nieuwe schooljaar verzorg ik het keuzevak
humanistisch vormingsonderwijs(HVO) op de
school van uw kind. Graag vertel ik u over de
inhoud van deze lessen en mijn werkwijze in de
hoop dat u de meerwaarde van deze lessen ziet.
Wellicht kent u de uitspraak “Van het concert
des levens krijgt niemand een program”.
Tegeltjes wijsheid maar daarom niet minder
waar. Een fijn en goed leven ligt meer binnen
handbereik als we inzicht hebben in onszelf en
de wereld om ons heen. Zoveel keuzes te
maken op onze levensreis, wat is daarin goed
voor onszelf …voor de anderen en waarom?
Het zijn vragen waar ook een kind, al dan niet
bewust, mee leeft en een eigen antwoord op
moet gaan vinden. Een HVO les verleid kinderen
op een speelse manier zichzelf, elkaar en de
wereld om hen heen te ontdekken.
HVO heeft als doel uw kind te leren omgaan met
zichzelf en met hun omgeving. De diverse
onderwerpen van de lessen sluiten aan op de
leef- en beleefwereld van uw kind en kunnen
gaan over gevoelens, vriendschap, familie,
ruzies, gezond leven, natuur, toekomst en nog
veel meer. HVO baseert zich daarbij op
humanistische uitgangspunten en mensbeelden,
maar is godsdienstig neutraal. Ervaringsleren en
de dialoog zijn kenmerkend voor de HVO
lessen.
HVO in een notendop:
• Kinderen communiceren over wat ze
denken, voelen, willen en doen;
• Onderzoeken en benoemen eigen
ervaringen en ideeën over voor hun
belangrijke levensthema’s;
• Leren (beter)keuzes te maken én te
verantwoorden;
• Lessen zijn interactief, speels en creatief.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op. Ik
ben te bereiken via

ruthderksencoaching@gmail.com. U kunt mij
ook bellen: 06-54376090

Wij hebben als uitgangspunt dat alle kinderen
deelnemen aan de lessen. Mocht uw kind hier
niet aan deelnemen, meldt dit dan bij de
leerkracht.
Update TSO
In eerdere nieuwsbrieven en oproepen hebben
wij aangegeven dat wij vrijwilligers zoeken voor
de TSO. Op drukke dagen zijn er meer dan 90
kinderen aanwezig. De leidsters die er staan
vangen dit prima op, maar het feit blijft dat het
veel kinderen zijn en weinig vrijwilligers. Bij
ziekte of ander uitval van één van de leidsters
ontstaat er een probleem. Na de kerstvakantie
komt de TSO onder druk te staan, omdat er
tekorten ontstaan onder de leidsters.
Wij zijn ons ervan bewust dat dit probleem op
korte termijn opgelost moet worden en daar
hebben wij uw hulp bij nodig. Mochten er zich in
uw familie- of kennissenkring mensen bevinden
die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, laat het
ons weten. Dit hoeven dus geen ouders van
school te zijn, maar denk bijvoorbeeld aan opa’s,
oma’s of andere mensen die het fijn vinden om
iets om handen te hebben. Uiteraard staat er
een vergoeding tegenover. Mocht u zelf in de
gelegenheid zijn om op één of meerdere vaste
dagen te helpen, mag uw eigen kind de gehele
week kosteloos gebruik maken van de TSO.
Wij zijn druk bezig om vrijwilligers te werven via
diverse kanalen. Ook hebben wij contacten
gelegd met externe partijen om te onderzoeken
of zij medewerkers kunnen leveren om de TSO
te faciliteren.
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Wij willen nogmaals een beroep doen om met
ons mee te denken en alleen gebruik te maken
van de TSO indien noodzakelijk.

Agenda Eeuwout
14 november
21 november
22 november
26 november
28 november
05 december
13 december
19 december
20 december
06 februari

Studiedag
Voortgangsgesprekken
groep 3-7
Koffieochtend
Informatieavond 1
bestuurlijke fusie
Informatieavond 2
bestuurlijke fusie
Sinterklaas, continurooster
tot 14.00 uur
Koffieochtend
Kerstfeest middag vrij
Middag vrij, start
Kerstvakantie
Studiedag

Nieuws Geuzenschip
Rots en Water
De Rots en Waterlessen zijn deze week weer
van start gegaan in de groepen 3 t/m 8. In totaal
zullen de kinderen 10 lessen krijgen verspreid
over de periode tussen november en mei.
Sinds augustus 2015 kunnen we met trots
zeggen dat wij een Rots en Waterschool zijn.
Door middel van fysieke opdrachten en een
reflectie hierop willen we kinderen laten
ontdekken wat hun kwaliteiten zijn. Het doel
hiervan is om ieder kind positief in zijn eigen
kracht te zetten. De kinderen worden zich
bewust van zichzelf maar ook van de ander
hetgeen een positieve bijdrage levert aan een
prettige sfeer in de groep. De kinderen leren hun
eigen kwaliteiten in te zetten maar ook die van
hun klasgenoten te benutten. We werken aan
een fijne sfeer in de groep waarbinnen de
kinderen zich gewaardeerd, betrokken en veilig
voelen.

Waar vind ik nog meer informatie?
Voor meer informatie over het Rots en
Waterprogramma verwijzen we u naar de site
van Rots en Water: www.rotsenwater.nl U kunt
hier ook een documentaire bekijken.

Agenda Geuzenschip
12 november
14 november
15 november
20 november
22 november
26 november
28 november
05 december
13 december
18 december
20 december
06 februari

Bezoek Bahurium groep
7/8
Studiedag
Bezoek Maerlant groep 8
Bezoek Wellant college
groep 7/8
Koffieochtend
Informatieavond 1
bestuurlijke fusie
bestuurlijke fusie 2
Sinterklaas, continurooster
tot 14.00 uur
Koffieochtend
Kerstviering in de Kerk
Middag vrij, start
Kerstvakantie
Studiedag
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