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Algemeen

Fusienieuws

Gelukkig Nieuwjaar!
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Dat het een mooi jaar mag worden, waarin wij
samen goed onderwijs neerzetten en mooie
momenten beleven.
Om het nieuwe jaar in te luiden hebben wij
afgelopen maandagavond de deuren van de
school geopend om onder het genot van warme
chocolademelk en oliebollen te luisteren naar de
band ‘Remember Toronto’ waar meester Fred
deel van uitmaakt. Ook juf Milou Bootsma heeft
een aantal liedjes meegezongen. Wij kijken
terug op een gezellige avond en hopen de
volgende keer nog meer ouders/ verzorgers te
begroeten.

In aanloop naar de ouderraadpleging omtrent de
fusie informeren wij u via deze vaste rubriek in
onze nieuwsbrief.
Wellicht heeft u vorige week een artikel in het
Algemeen Dagblad gelezen over de uitbreiding
van onze lokalen. Het schoolbestuur heeft
inderdaad een verzoek gedaan bij de gemeente
voor extra lokaalvoorziening. Het klopt dat dit
verzoek in behandeling is genomen. Uitspraken
hierover zijn nog niet aan de orde.
https://www.ad.nl/voorne-putten/brielsebasisscholen-zitten-in-ruimtenood-en-vragenom-uitbreiding-lokalen

Wat de scholenfusie betreft, maken wij grote
stappen samen met de MR’s van beide scholen.
Via deze nieuwsbrief en op onze ouderavond
van 28 januari zult u verder geïnformeerd
worden.

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

Even voorstellen ‘De Pen’
Mijn naam is Carolien van Vliet. Ik ben 33 jaar
oud en woon samen met mijn dochter Tara (8)
en zoon Tygo (6) en onze 2 honden in
Hellevoetsluis. Sinds dit schooljaar ben ik weer
werkzaam in het onderwijs en geef ik samen met
Annelies les aan de instroomgroep. Hiervoor
heb ik 11 jaar gewerkt in de kinderopvang. Eerst
als pedagogisch medewerker op de vso/tso en
bso en de laatste jaren als locatiemanager TSO.
Mijn taken waren onder andere het opstarten
van tso locaties, aansturen van de teams en het
bewaken van de kwaliteit. Ik was daarbij
verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang
van 17 scholen in totaal. Deze scholen liggen in
Spijkenisse, Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en
Nootdorp. Per dag vingen we ongeveer 1400
kinderen op. Ik ben daardoor de afgelopen jaren
aan de zijlijn wel betrokken gebleven bij het
onderwijs. Het ging weer kriebelen om als juf
aan de slag te gaan en ik besloot de overstap
weer te maken, waar ik nog iedere dag erg blij
mee ben!
Lievelingseten, kleur en hobby’s
Sowieso ben ik gek op lekker eten! Dus je maakt
mij best met veel dingen blij. Chinees, Sushi en
Grieks zijn wel mijn favorieten. Of een ‘oerHollandse’ stamppot. Een lievelingskleur heb ik
niet echt, Het hangt er erg van af waarvoor het
is… maar legergroen en okergeel vind ik wel
mooie kleuren.
Mijn hobby’s zijn vooral buiten bezig zijn;
wandelen in de duinen met mijn kinderen en
onze honden, hardlopen, paardrijden of mennen
met de kar met onze eigen pony’s. Gezellige
dingen ondernemen met mijn kinderen en/of
vrienden. Maar ook een dagje luieren en leuke
films kijken is soms heerlijk!
Top 3 van je bucketlist
Ik moest wel lachen toen ik het antwoord van
mijn voorganger (Esther) zag, want ook ik wil
graag een keertje naar Zuid Afrika om de ‘Big
Five’ te gaan bekijken. Of naar mijn
jeugdvriendin in Djerba (Tunesië) om daar een
weekje over het strand te rijden lijkt mij een
mooie ervaring. Amerika bezoeken staat ook

nog op mijn lijstje. Voorlopig geniet ik van de
vakanties dichter bij huis.
Met welke bekende celebrity wil je
koffiedrinken en wat zou je hem vragen?
Ik zou wel een gesprek willen met J.K. Rowling.
Ik heb als kind erg veel plezier beleefd aan haar
boeken en later ook de films en vind het
bijzonder dat ze zoveel heeft bereikt met het
personage van Harry Potter.
Wat is je meest bijzondere dag/tijd/ervaring
Op de eerste plaats zeker de geboorte van mijn
beide kindjes. Wat ik ook wel speciaal vond was
dat afgelopen zomer mijn achtjarige dochter op
mijn pony ging rijden en ik me realiseerde dat ik
zelf als achtjarig meisje deze pony kreeg van
mijn ouders. Dus ze is al 25 jaar van mij!
Welk vak vind je het leukst om te geven?
Ik ben graag creatief bezig, dus de
knutselwerkjes bedenken voor de kleuters vind
ik heel leuk. En reken en taalspelletjes doen in
de kring.
Ik geef de pen door aan: juf Jolanda

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

Nieuwsquiz over 2019
Beide groepen 5/6 maakten samen met een
maatje uit de andere groep een nieuwsquiz over
2019! De kinderen leerden hoe zij via
www.koekeltjes.nl (een veilige zoekmachine
voor kinderen) op internet naar antwoorden
konden zoeken. Wat was het leuk en leerzaam.
Ook hebben de kinderen elkaar weer beter leren
kennen.

Nieuws Geuzenschip
Opbrengst collecte Stichting Jarige Job
Tijdens de afgelopen Kerstviering hebben we
tijdens onze collecte € 173,36 opgehaald voor
stichting jarige job.
We willen iedereen bedanken voor zijn bijdrage
aan dit mooie bedrag.

Agenda Geuzenschip
13 januari
17 januari
28 januari
04 februari
06 februari
21 februari
24 februari
01 april
10 april
13 april
20 april
06 mei
13 mei
21 mei
22 mei
01 juni

MR vergadering
Koffieochtend
Ouderavond presentaties
werkgroepen
Koffieochtend thema fusie
Studiedag
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Alle leerlingen vrij
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Start meivakantie
Start school
Studiedag
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag

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

02 juni
24 juni
17 juli

Studiedag
Studiedag
Alle leerlingen vrij, Start
zomervakantie

Nieuws Eeuwout
Klasbord
Via de app Klasbord kunt u het laatste nieuws uit
de groepen volgen. Bent u nog niet aangemeld?
De aanmeldcode is bij de leerkracht te
verkrijgen.

Agenda Eeuwout

06 januari
17 januari
28 januari
04 februari
06 februari
20 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

Nieuwjaarsreceptie
Koffieochtend
Ouderavond presentaties
werkgroepen
Koffieochtend thema fusie
Studiedag
Rapport mee
Meester en juffendag
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

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

