Nieuwsbrief

Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 11-10-2019

Algemeen
Terugblik ouderavond
Afgelopen dinsdagavond heeft de algemene
ouderavond plaats gevonden. We kunnen
terugblikken op een inspirerende avond vol
ideeën en input van ouders van beide scholen.
In deze nieuwsbrief zijn de punten te lezen die
door de ouders zijn aangedragen. Wij willen
iedereen hartelijk bedanken voor de komst en de
input.
De volgende vragen zijn aan de ouders gesteld.
Op papieren flappen zijn deze punten
aangedragen. Mochten er nog punten voor u
ontbreken, stap dan gerust binnen en vul de
flappen aan. Het is ons doel om met de
aangedragen punten van u en het team aan de
slag te gaan.
1. Communicatie:
Wat verwacht u van de communicatie?
Wat heeft u met betrekking tot de
communicatie nodig om u betrokken te
houden en op de hoogte te blijven van het
proces?
Om de 2-3 maanden via mail. Zijn er
grote beslissingen te nemen dan graag eerder!
Transparante communicatie en duidelijk;
Tijdig informeren
Alle lesstof door de ouders thuis online te
volgen. Dit is handig voor het helpen
met thuiswerk.
2. Parels van de Meester Eeuwout:
Wat zijn volgens u de parels van de Meester
Eeuwout?
Lesmethode van de kleuters (boom):
Activiteiten die creativiteit en

zelfredzaamheid stimuleren en groepsgevoel
versterken
(voorbeeld goede doelen, gezamenlijk
Paasontbijt, maandsluiting):
Crea en leerlingenraad;
Groepsgrootte;
Vrije karakter/niet te strak;
Het gebouw;
Sprookjesthee;
Koekjes bakken;
Schoolband
1 april viering;
Kinderboekenweek;
Koken met groep 8;
Schoolplein, natuur, beweging,
ontdekken en ander spel;
Geitenweitje;
Gang goed benutten;
Klasbord;
Sfeer;
Betrokken ouders.
3. Parels van het Geuzenschip:
Wat zijn volgens u de parels van het
Geuzenschip?
Rots en water;
Leuk schoolplein;
Paasontbijt;
Startdienst opening schooljaar;
Saamhorigheid en Kerstviering;
Aandacht voor ieder kind;
Veiligheid en weinig pesten;
Christelijk onderwijs;
Tussenschoolse opvang;
Persoonlijke aandacht voor de kinderen;
Schooltuin
De activiteitencommissie;
Kleinschaligheid;
Modderles

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

-

Groep 7-8 De Landtong.

4. Wat zijn volgens u de puzzels voor de
nieuwe Binnenstadschool?
Geloof en openbaar onderwijs;
Weerstand van de ouders van beide
scholen;
Hoe zit het met een eventueel
continurooster;
De vrijdagmiddag;
Ruimtegebrek/optimaal gebruik van de
faciliteiten;
Onderwijsvisies verenigen;
Schoolzwemmen;
Twee ingangen/schoolpleinen verdelen;
Het beste van beide scholen combineren;
MR Meester Eeuwout heeft 2 leden en
MR Geuzenschip heeft 3 leden;
Tussenschoolse opvang.
5. Wat verwacht u van de directie?
Gewoon netjes vragen beantwoorden;
Aanwezigheid;
Duidelijke visie;
Communicatie helder;
Steun voor het team;
Zorg voor het christelijke onderwijs;
Behoud van het openbaar karakter;
Verenigen;
Daadkracht;
Openheid en transparantie;
Aandacht voor de “gewone” zaken, er is
meer van alleen fusie.
Continurooster

Heldere lijnen, duidelijke communicatie
De kinderen een veilige, geborgen
omgeving bieden waar de focus ligt op de basis
-

Voldoende ruimte voor eigen creativiteit;
Focus op de lange termijn behoefte.

7. Heeft u suggesties/ideeën om elkaar beter
te leren kennen (zowel ouders als kinderen?
Sfeer tussen ouders verbeteren, meer
begrip creëren;
Meer transparantie over het thema
burgerschap, participatie met de ouders
hierover;
Tussenschoolse opvang gezamenlijk;
Klassen die naast elkaar zitten van
verschillende scholen met elkaar kennis laten
maken en samen activiteiten
ondernemen;
Gezamenlijke sport- en speldag;
Tuinactiviteiten met dieren (moestuin);
Gezamenlijk schoolfeest;
Meer praten met elkaar bijvoorbeeld op
schoolplein;
Gezamenlijke borrelavond (gezelligheid
creëren);
Positieve punten blijven zien en
benoemen;
Focus op de activiteiten die leuk en
leerzaam zijn voor de kinderen.

6. Wat verwacht u van het bestuur?
Leren van de moeilijke beslissingen die
in de andere fusies (Rockanje/Zuidland) zijn
genomen;
Beter-/zelf organiseren tussenschoolse
opvang;
Zicht houden op alle beslissingen en
deze controleren zodat fouten (bijvoorbeeld
met regels en wetten) tijdig aan het licht
komen;
Openheid.
Kinderen en onderwijs voorop stellen;

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

Terugblik koffieochtend
Het is misschien nog even wennen, maar de
koffie en de koekjes stonden klaar. Wij hopen u
op de koffieochtend van 22 november te
verwelkomen.

Sociale veiligheid/ Vertrouwenspersoon
Kinderen zitten op school om te leren. Ze zijn
pas in staat om te leren en zichzelf te
ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf
kunnen zijn. Kinderen moeten zich kwetsbaar
kunnen opstellen, zich gezien en gehoord
voelen. Kortom; kinderen moeten zich veilig
voelen. Daarnaast hebben kinderen ruimte nodig
om te mogen ontdekken waar grenzen liggen,
om fouten te maken, om te leren
verantwoordelijkheid te nemen en daarop te
worden aangesproken.
Voor leerkrachten geldt dat zij hun werk pas
goed kunnen doen als ook zij zich veilig voelen.
En ook voor ouders is de veiligheid op school
belangrijk voor het belang voor hun kind(eren)
en zichzelf. Om deze veiligheid met elkaar
kunnen te waarborgen hebben de Meester
Eeuwoutschool en het Geuzenschip één of
meerdere vertrouwenspersonen waarbij zowel
de leerlingen, als de ouders als de leerkrachten
terecht kunnen. Voor de Meester Eeuwoutschool
is dit Sarah van Akkeren (de hele week
aanwezig). Voor het Geuzenschip zijn dit
Jolanda van de Hoef (werkzaam op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag) en Natasja
Lodder (werkzaam op maandag, dinsdag en
woensdag).

Sinterklaas
Op 5 december zullen Sint en zijn Pieten alle
kinderen van het Geuzenschip en de Meester
Eeuwoutschool verblijden met een bezoekje. De
Sinterklaascommissie, bestaande uit
leerkrachten en ouders van beide scholen, zijn
al druk bezig met de planning van dit gezellige
feest. De handen zijn ineen geslagen en met
elkaar maken we er een fijn feest van voor alle
leerlingen. Om de kinderen de gelegenheid te
geven om te genieten van Sint en de Pieten zal
er op 5 december een continurooster zijn tot
14.00 uur voor alle leerlingen. De kinderen
lunchen op school, samen met de leerkracht.
Eten en drinken voor tussen de middag nemen
de kinderen zelf mee.
Verdere informatie over het Sint-feest volgt te
zijner tijd. Wij zijn blij om dit feest voor alle
kinderen te organiseren!

Nieuws Eeuwout
Noodkreet Tussenschoolse opvang
De TSO (tussenschoolse opvang) wordt druk
bezocht. Om dit in goede banen te leiden zijn er
vrijwilligers nodig die de kinderen begeleiden
tijdens het eten en toezicht houden als zij aan
het spelen zijn. Op maandag, dinsdag en
donderdag hebben wij dringend hulp nodig om
de TSO goed te organiseren.
Mochten zich geen vrijwilligers aanmelden,
zullen wij ons tot een externe partij moeten
richten om de TSO te organiseren. Dit besluit zal
consequenties hebben, waaronder een stijging
van de kosten.
Mocht u meer informatie nodig hebben, loop dan
gerust binnen voor een vrijblijvend praatje. Wij
zijn u alvast ontzettend dankbaar.

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

Agenda Eeuwout
18 oktober
21 oktober
04 november
14 november
05 december
19 december
20 december

Continurooster tot 14.00
uur
Start Herfstvakantie
Voortgangsgesprekken
groep 3-7
Studiedag
Sinterklaas, continurooster
tot 14.00 uur
Kerstfeest middag vrij
Middag vrij, start
Kerstvakantie

Nieuws Geuzenschip
Afscheid juf Til
De eerste twee maanden van het schooljaar
zitten er bijna op.
Ik heb nu een moment om terug te kijken maar
ook om ….. vooruit te kijken!
Op 5 augustus 1975 mocht ik in Brielle komen
werken op de toenmalige kleuterschool “Bartje”.
Van de basisschool was toen nog geen sprake.
Wij hadden klassen met 40 kleuters en hadden
met behulp van ouders heel veel prachtige
activiteiten.
Langzamerhand kwam er een periode met veel
overleg met “de Ark” en ontstond er een
Christelijk Basisschool. Op een later tijdstip
gingen wij samen met CBS Ichthus. De school
veranderde toen van naam in het huidige “CBS
Geuzenschip”. Daar mocht ik met diverse
directeuren en locatieleiders samenwerken.
Totdat Dick Vreugdenhil twee scholen directeur
werd. Met veel ambitie, zowel bij ons als op CBS
Anker is er veel teamontwikkeling tot stand
gekomen. Hij heeft met veel vertrouwen en
eigen inbreng de beide teams laten groeien in
hun persoonlijke ontwikkeling. Hierbij werd hij
ondersteund door het managementteam en het
zorgteam. Ik heb daar met heel veel plezier deel
van uitgemaakt. We hebben, met behulp van
bureau Animaz, het team leren openstaan voor
nieuwe ontwikkelingen. Het ging tenslotte om de
kinderen. Kinderen, die de ouders aan ons

toevertrouwen, zodat wij het maximale uit ze
kunnen halen met het oog op hun
persoonlijkheid en “eigenheid”.
Helaas heb ik vorig schooljaar door een operatie
aan mijn heup veel gemist. Collega’s, ouders en
kinderen zijn in die tijd heel erg attent naar mij
toe geweest. Ik heb dit als hartverwarmend
ervaren en zo gewaardeerd al die blijken van
medeleven in de vorm van cadeautjes,
tekeningen, briefjes en kaarten. Hartelijk dank
daarvoor.
Na de vakantie is er gestart met een totaal
nieuwe organisatievorm en een nieuwe directie.
Door al die veranderingen was het aanpassen
voor mij. Het gaat mij tenslotte om de kinderen,
die met plezier naar school toe moeten komen
en zich op school “senang” moeten kunnen
voelen.
Voor ons allen nu een nieuwe start. Ik verder
met mijn gezin en zorg voor mijn schoonouders,
opdat wij in goede gezondheid verder mogen
gaan………….
De beide teams CBS Geuzenschip en OBS
Eeuwoutschool op weg naar een fijne
samenwerkingsschool. Er is al veel werk verzet,
maar er ligt nog veel werk te wachten.
Daarbij is respect, je openstellen voor
vernieuwing , je veilig voelen en vertrouwen van
groot belang om er iets moois van te maken.
Dit zijn de sleutelwoorden, die ik vaak in mijn
schoolloopbaan heb toegepast.
Alle collega’s en ouders, dank jullie wel voor de
mooie tijd en het vertrouwen in al die 44 jaren.
Tilly Dedert-Mahulette

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

Daarom
Vraag mij niet, waarom ik van kinderen blijf
houwen.
Hun onschuld en hun grenzeloosheid
vertrouwen,
hun vreugde bij iets nieuws, hun inlevend
vermogen,
geef mij tranen in de ogen
Vraag niet waarom ik naar kinderen blijf
kijken.
Hun wil om in het leven te bereiken, datgene wat
voor ons onmogelijk lijkt,
is iets dat verder dan de hemel reikt.
Hun dromen, die zijn eigenlijk de mijne
en van een puurheid die het reine
der aarde schoonheid overstijgt.
Hier past een leerkracht die slechts zwijgt
en stil bedenkt: “Wie ben ik dat ik raken mag aan
deze schat”

Agenda Geuzenschip
18 oktober
18 oktober
21 oktober
30 oktober
14 november
05 december
18 december
20 december

Continurooster tot 14.00
uur
Afscheid juf Til
Start Herfstvakantie
Luizencontrole
Studiedag
Sinterklaas, continurooster
tot 14.00 uur
Kerstviering in de Kerk
Middag vrij, start
Kerstvakantie

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

