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Algemeen
Update van school
Beste ouders/ verzorgers & lieve kinderen,
In een vreemde en onzekere periode waarin
iedereen zijn draai moet vinden, ontzettend hard
werkt en veel vragen heeft omtrent de
Coronacrisis en alles wat daarmee te maken
heeft staat nu het Paasweekend voor de deur.
Het zijn weliswaar andere Paasdagen dan
anders, maar wel dagen om even te
ontspannen. Het schoolwerk mag blijven liggen
en het is tijd om naar buiten te gaan en de lente
te begroeten. Via deze weg willen wij iedereen
hele fijne Paasdagen wensen!

De opvang van de kinderen waarvan ouders een
vitale functie uitoefenen en geen andere
opvangmogelijkheid hebben, vindt in ieder geval
tot de meivakantie plaats aan het Gooteplein 5ac. Mocht u gebruik willen maken van en in
aanmerking komen voor de opvang, kunt u een
mail sturen naar:
opvangbrielsescholen@primovpr.nl.

Het aan- en afmelden is belangrijk, zodat de
locatie weet hoeveel kinderen zij kunnen
verwachten. Kinderen kunnen één dag van te
voren tot uiterlijk 17.00 uur worden aangemeld.
Onder vermelding van voornaam, achternaam,
de school, de groep en het telefoonnummer
waarop u bereikbaar bent. Kinderen nemen zelf
eten en drinken mee. Ook is de afspraak dat de
kinderen worden afgemeld indien zij toch niet
komen. Kinderen die niet zijn aangemeld,
kunnen geen gebruik maken van de opvang.
Maandag 13 april is de opvang gesloten i.v.m.
tweede Paasdag.
Uiteraard kunt u vanzelfsprekend met vragen
en/of opmerkingen bij ons terecht. Aangezien
het schoolgebouw gesloten is en de
leerkrachten zoveel mogelijk vanuit huis werken
is de school telefonisch niet te bereiken.
Communicatie via de mail
(c.stenneken@primovpr.nl) en/of
(m.pietjouw@sws-vpr.nl) blijft het meest
effectief. Wij hopen uiteraard dat we iedereen
snel weer persoonlijk kunnen begroeten en
wensen iedereen het allerbeste toe!
Voortgang ouderpeiling
De ouderpeiling staat nog open tot 14 april. Tot
nu toe hebben al heel wat ouders/ verzorgers de
moeite genomen om deze vragenlijst in te
vullen. Hartelijk dank hiervoor! Mocht u nog niet
in de gelegenheid zijn geweest om de vragenlijst
in te vullen, is dit nog mogelijk via deze link: link
ouderpeiling.

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

Tijdens onze online ouderavond zijn een aantal
vragen gesteld en ook bij het invullen van de
ouderpeiling ontstaan er vragen. Deze vragen
zijn wij op dit moment aan het inventariseren en
zullen wij in één keer in de eerste nieuwsbrief na
de meivakantie beantwoorden.

Pasen bij de kleuters
De leerkrachten van de groepen 1/ 2 van beide
scholen hebben de handen wederom in één
geslagen en voor alle kinderen een paaspakket
geknutseld vol met leuke werkjes die de
kinderen kunnen doen. Uiteraard zat er nog een
kleine verrassing bij. De pakketjes werden
opgehaald waarbij er genoeg afstand werd
bewaard. Zelfs de paashaas was gekomen om
naar alle kinderen te zwaaien. Wat een feest!

Even voorstellen ‘De Pen’
Dankjewel juf Milou, voor het doorgeven van de ‘
de pen’ aan jouw naamgenoot. Mijn naam is
Milou de Klerk. Ik ben 31 jaar en woon samen
met mijn vriend in Spijkenisse. In 2016 ben ik via
via bij CBS Anker in Brielle terecht gekomen. Dit
was oorspronkelijk om een korte periode op te
vullen voor een juf die aan haar wereldreis bezig
was. Nadat zij terugkeerde kwam er op het
Geuzenschip een plekje vrij naast juf Marjan in
groep 7/8. Na de herfstvakantie ben ik hier toen
aan de slag gegaan. Na wat heen en weer
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bewegen tussen Anker en Geuzenschip ben ik
nu volledig werkzaam op het Geuzenschip en
sta ik fulltime voor groep 7/8.
Lievelingseten, kleur en hobby’s
Mijn lievelingseten is toch echt pizza. Ik vind het
heerlijk om in de keuken te staan en daar een
verse pizza te bereiden. Maar mocht ik daar
geen tijd voor hebben en een pizza bestellen
dan vind ik ‘Rossini’ de lekkerste! Als je aan mij
de vraag stelt: ‘’Wat is jouw lievelingskleur?’’ Is
het al vanaf dat ik mij kan herinneren hetzelfde
antwoord, namelijk geel. Ik weet nog dat ik
vroeger niet het stereotype ‘roze’ in
vriendenboekjes wilde invullen, dus werd het
geel. Als hobby heb ik jarenlang in een koor
gezongen. Zingen is iets wat ik al vanaf kleins af
aan met veel plezier doe. Verder vind ik het leuk
om in mijn bullet journal bezig te zijn, af te
spreken met vrienden en spelletjes spelen.
Welk dier zou je graag willen zijn en waar?
Over deze vraag moest ik wel even nadenken.
Zoveel dieren waarvan ik dacht dat word ik niet,
maar niet gelijk welk dier dan wel. Na lang
nadenken kwam ik uit op de kameleon in Afrika.
Het is een veelzijdig dier en kan zich natuurlijk
camoufleren om niet op te vallen. Misschien ook
een beetje omdat de kameleon in de Disney film
Rapunzel de sidekick speelt en ik deze onwijs
schattig vind.
De top 3 van je bucketlist
Op mijn bucketlist staan genoeg clichés. Het
maken van een reis, een aantal dingen van de
wereld willen zien enz. Zo zou ik graag de
volgende landen willen bezoeken: Amerika,
Australië, IJsland en Curaçao. Maar wat er echt
bovenaan mijn lijst staat is de wens om mama te
worden. Het liefst gisteren dan vandaag. Verder
ben ik een groot Disney fan en zou ik het heel
gaaf vinden om een keer naar Disney World in
Florida te gaan.
Met welke bekende celebrity zou je thee
drinken en wat zou je hem/haar willen
vragen?
Een vraag waar ik niet lang over na hoefde te
denken. Ik zou graag een kopje thee met Kristen
Chenoweth drinken. Ik zou graag met haar

willen praten over haar musicals en hopelijk
samen een stukje met haar acteren en zingen.
Je meest bijzondere dag/tijd/ervaring
Een mijlpaal in mijn leven is toch wel het
moment dat wij 2 jaar geleden ons eerste huis
hebben gekocht. Een echte start tot het
opbouwen van een leven samen. Kijkende naar
wat je samen hebt bereikt is best bijzonder. Een
andere bijzondere ervaring was vorig jaar juni
toen mijn tweelingzus beviel van haar dochter.
Het vasthouden van mijn nichtje was een
magisch moment. Ik had daarvoor al veel baby’s
vast mogen houden, maar dit was toch wel het
bijzonderst van allemaal.
Welk vak vind je het leukste om te geven?
Geschiedenis vind ik toch wel een van de
leukste vakken om te geven. Het is zo mooi als
je de kinderen kunt enthousiasmeren over
onderwerpen en dat ze er dan steeds meer over
willen weten. De Tweede wereld oorlog blijft in
de bovenbouw een onderwerp waar veel
kinderen interesse in hebben en meer over
willen weten. Als je dan naast de stof uit de
methode andere dingen kunt aanbieden of soms
zelfs kunt laten zien en voelen, vind ik dat echt
fantastisch. Dit zijn dingen die de kinderen nooit
meer vergeten. Naast geschiedenis vind ik
muziek ook heerlijk om te geven. Samen met de
kinderen zingen, ritmes klappen of iets
componeren is fantastisch om mee bezig te zijn.
Ik geef de pen door aan: Juf Manouk
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Het licht van Pasen
Wanneer de Paarskaars brandt is dat een
prachtig gezicht,
Want dan pas zie je iedereen als in een zee van
licht.
Ik denk dan stiekem bij mezelf, zo moest het
altijd zijn:
Een zee van licht waar je ook gaat, en nergens
donkere pijn.
De grote vraag waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin, hoe krijgen we dit
zuivere licht de wereld in?
Hoe wandelt het naar stad en land, naar mensen
groot en klein.
Hoe wandelt het de huizen in, om daar voorgoed
te zijn?
Ik heb er over nagedacht, en heb mijn antwoord
klaar, het licht komt door jou en mij, wij zijn die
wandelaar.
En als dan straks de Paarskaars brandt en het
licht van Pasen schijnt, is het aan ons te zorgen
dat dit licht nooit meer verdwijnt.
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