Nieuwsbrief
Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 12-06-2020

Algemeen
Update van school
De eerste week van de volledige opening is
achter de rug. Een week waarin de kinderen
elkaar weer voor het eerst zagen. Een feest van
herkenning, maar soms ook even wennen aan
elkaar. Ook het ritme van iedere dag naar school
met aangepaste schooltijden is even wennen.
Wij merkten dat, gedurende de week vorderde,
iedereen zijn draai steeds meer begon te vinden.
Wij zijn dan ook ontzettend trots op alle kinderen
die weer met veel plezier naar onze school
gaan, ons team dat vol enthousiasme aan het
werk is en alle ouders/ verzorgers die zich aan
de richtlijnen houden en het verloop rond de
school zo veilig mogelijk houden. Wij willen
nogmaals benadrukken dat het belangrijk is dat
iedereen zich aan de afgesproken tijden en inen uitgangen houdt om drukte te voorkomen. De
tijd van de in- en uitloop zal voor de
kleutergroepen van de Meester Eeuwout iets
aangepast worden met ingang van maandag 15
juni. Dit zullen de leerkrachten zelf
communiceren.
Helaas is het deze week ook voorgekomen dat
groepen thuis moesten blijven vanwege ziekte
van leerkrachten of hun gezinsleden. Voor de
Corona uitbraak kampten wij al met een
lerarentekort. In de huidige situatie hebben wij
ons ondersteunend personeel reeds ingezet om
de reguliere groepsbezetting te realiseren.
Indien de leerkracht van uw kind niet voor de
groep kan of mag werken, zullen wij in eerste
instantie vervanging proberen te regelen. Indien
dit niet lukt, zullen wij voor de kinderen
thuisonderwijs organiseren. Kinderen die thuis

niet kunnen worden opgevangen, zullen wij
uiteraard op school opvangen in de vorm van
noodopvang. Wij realiseren ons dat deze situatie
voor uitdagingen kan zorgen, maar hopen op uw
begrip. Als het bericht uitgaat dat wij geen
vervanging beschikbaar hebben, kunt u er op
vertrouwen dat wij alle andere mogelijkheden
reeds hebben onderzocht.
Voor overige vragen en opmerkingen kunt u
altijd een mail sturen naar de directie
(c.stenneken@primovpr.nl en/ of
m.pietjouw@sws-vpr.nl )

Samenwerkingsschool De Brielse Veste
Wat waren het spannende dagen. De peiling van
de nieuwe naam gonsde door de school en hield
de gemoederen flink bezig. De kinderen van de
leerlingenraad hebben zelfs een officieel
stembureau geopend. Het was een spannende
race en uiteindelijk heeft de meerderheid
gekozen dat de Brielse Vesting het beste bij
onze school past. Het is voor ons helder dat het
woord Brielse deel uit moet maken van de
naam. Over het woord vesting zijn de meningen
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meer verdeeld. Associaties met een
verdedigingswerk waar niemand in komt,
kunnen worden gemaakt. Dat is juist niet onze
bedoeling. Om die reden hebben wij nog eens
overlegd met onze leerlingenraad en team en
besloten de naam om te buigen tot
samenwerkingsschool: De Brielse Veste. Het
woord veste heeft verschillende betekenissen.
Zoals stadsgracht, het water rondom een
vesting. Dit verwijst weer naar de unieke ligging
van onze school, midden in de historische
vesting van Brielle.

Groepsindeling 2020-2021
Hierbij presenteren wij de groepsindeling voor
het komende schooljaar. Wij zijn blij om met dit
team aan de slag te gaan op onze
samenwerkingsschool en zien het nieuwe
schooljaar vol enthousiasme tegemoet. Twee
nieuwe gezichten zullen ons team versterken.
Juf Ellen en juf Nicole. Verderop in de
nieuwsbrief stellen zij zich voor. Juf Ellen zal
ingezet worden in groep 4 en in groep 8. Zij
heeft reeds ervaring in het onderwijs en zal op
korte termijn ook deelnemen aan het zij-instroom
traject. Juf Nicole is onderwijsassistente en zal
fulltime meedraaien in beide groepen 5/6.
Juf Milou Bootsma zal volgend schooljaar niet
meer op onze school werken. Zij gaat het
onderwijs verlaten en een ander pad
bewandelen. Wij vinden dit uiteraard erg jammer
en een gemis voor onze school, maar wensen
Milou alle geluk toe met het nemen van haar
vervolgstappen.
Voor het samenstellen van een aantal groepen
is het noodzakelijk dat de kinderen verdeeld
worden. Deze indeling zal op een later moment
door de leerkrachten apart gecommuniceerd
worden voor de betreffende groepen via
Mijnschoolinfo of Klasbord.
* Groep 1/ 2A: juf Hedi (hele week)
* Groep 1/ 2B: juf Lerine (ma.) & juf Jacoline (di.,
woe., do., vrij)
* Groep 1 /2C: juf Carolien (ma., di., woe.) & juf
Annelies (do., vrij.)
* Groep 1/ 2D: juf Manouk (hele week)
* Groep 3A: juf Natasja (ma., di., woe.) & juf
Marjan (do., vrij.)
* Groep 3B: juf Simone (ma., di.) & juf Lerine
(woe., do., vrij.)
* Groep 4A: juf Deborah (hele week)
* Groep 4B: juf Ariëlle (ma., di., woe., vrij.) & juf
Daniëlle (do.)
* Groep 4C: juf Iris (ma., di., woe., do.) & juf
Ellen (vrij.)
Meester Eeuwout:
* Groep 5/6: juf Wanda (ma., di.) & juf Esther
(woe., do., vrij.)
* Groep 6/7: juf Sarah (hele week)
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* Groep 8: meester Fred (ma., di., do., vrij.) & juf
Ellen (woe.)
Geuzenschip:
* Groep 5/6: juf Karen (ma., di., do., vrij.) & juf
Wanda (woe.)
* Groep 7/8: juf Milou (hele week)

Hoi allemaal,
Ik ben Nicole Pijl en ik ben 20 jaar oud. Ik woon
in Goedereede. Ik ben een vrolijk en gezellig
persoon. In mijn vrije tijd rij ik graag motor en
doe ik leuke dingen met mijn familie en vrienden.
ik vind het heerlijk om met kinderen te werken
en ik kijk er erg naar uit om bij dit team te horen.

In bovenstaand schema hebben wij alleen de
bezetting van de groepen genoemd. Uiteraard is
ons team zo niet compleet. Meester Erik zal de
gymlessen blijven verzorgen en onze
onderwijsassistentes juf Jolanda, juf Mieke en juf
Pauline blijven ons team ook versterken. Ook de
huidige directie en interne begeleiding blijft
onveranderd.
Nieuwe gezichten op De Brielse Veste
Hallo Allemaal,
Even voorstellen:
Mijn naam is Ellen Schutt.
Vanaf september mag ik komen werken op jullie
leuke school.
Vorig jaar ben ik al een dagje te gast geweest bij
juf Arielle, dus heb de fijne, goede sfeer al een
beetje geproefd.
Zelf heb ik een aantal jaren les gegeven in
Leiden, en heb ik gewerkt als stewardess bij de
KLM.
Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen. Maar
eerst voor allemaal een hele fijne vakantie.
Tot september

Even voorstellen ‘de Pen’
Wat leuk dat ik de pen van jou krijg juf Simone,
dankjewel! Ik ben Anneke Beukelman en een juf
met een speciale taak, ik ben namelijk de intern
begeleider (IB’er), bij ons op school. Voor wie
niet weet wat een IB’er eigenlijk doet: ik help de
juffen en meesters bij alle vragen die zij hebben
en ik denk mee over de dingen die we op school
willen vernieuwen of verbeteren. Ooit ben ik wel
begonnen als juf voor een klas, ik heb eerst een
aantal jaren in Rotterdam gewerkt waar ik aan
groep 6 en aan kleuters les heb gegeven. Toen
mijn dochter werd geboren zo’n 20 jaar geleden
heb ik werk dichterbij huis gezocht en zodoende
kwam ik in Brielle terecht. Ook hier heb ik eerst
voor diverse groepen gestaan maar al snel rolde
ik in de functie van IB’er. Toen het Geuzenschip
en het Anker steeds meer gingen samenwerken
werd ik ook dáár de IB’er. Zo heb ik heel wat
jaren als “bovenschools” IB’er gewerkt. Dit
schooljaar heb ik eigenlijk een nieuwe baan
gekregen in een vertrouwde omgeving. Ik heb
het Anker los gelaten zodat ik de Mr.
Eeuwoutschool erbij kon nemen. Ik kreeg er dus
veel nieuwe collega’s, kinderen, ouders én een
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nieuwe directie bij én kan me nu volledig richten
op de leuke uitdaging van het opbouwen van de
nieuwe samenwerkingsschool. Wat ik verder
nog over mijzelf kan vertellen is dat ik in een
klein maar fijn huisje in de Brielse binnenstad
woon, dat mijn dochter nét een paar weken
geleden dat huisje verlaten heeft en nu in
Amsterdam woont en dat ik in de weekenden
vaak in Rotterdam te vinden ben bij mijn vriend
die een leuke flat met uitzicht op de Maas heeft.
Lievelingseten, kleur en hobby’s: Ik vind
koken een erg leuke bezigheid en ik probeer
graag (vegetarische) recepten uit. Zo ontdekte ik
Shakshuka, een Israëlische eierschotel met
paprika en tomaat echt een favoriet bij ons op
tafel. Wat ik ook graag lust is bananenbrood of
een bagel met rucola, zontomaatjes en hummus,
sowieso vind ik hummus een super uitvinding!
Een lievelingskleur vind ik moeilijk te kiezen, ik
houd juist van printjes en combinaties van
kleuren.
Tja en dan mijn hobby’s, ook al een vraag waar
ik geen kort antwoord op kan verzinnen. Mijn
grootste hobby is zingen en theater maken.
Samen met 6 andere vrouwen zing ik in een a
capella groep. Wij maken voorstellingen met
allerlei liedjes, grapjes en verhaaltjes en treden
daarmee geregeld overal op, echt super leuk om
te doen! Daarnaast houd ik van naar de film of
een museum gaan, en ben ik graag buiten
bezig: rommelen in de tuin, wandelen, fietsen,
en oja ik bak ook graag!
Top 3 van je bucketlist: Ik zou graag een keer
een tochtje met een luchtballon willen maken,
een treinreis door Oost-Europa of Rusland lijkt
me ook erg leuk, en ooit hoop ik nog een keertje
te verhuizen en samen te gaan wonen met mijn
vriend.
Met welke bekende celebrity zou je thee
drinken en wat zou je hem/haar willen
vragen? Ik zou wel een keer op de thee willen
bij cabaretière en schrijfster Pauline Cornelisse.
Zij heeft leuke boeken geschreven over
opvallende, grappige dingen in onze taal en ik
zou haar vragen of zij taal vroeger op school ook
al een leuk vak vond.
Je meest bijzondere dag/tijd/ervaring:

Ik heb twee keer een prachtige treinreis gemaakt
door Scandinavië, een paar jaar terug met mijn
vader en afgelopen zomer met mijn dochter, ik
kan het iedereen aanraden om dat eens te doen.
Welk vak vind je het leukste om te geven?
Ik geef geen les aan een klas en wat ik daardoor
het meeste mis is het voorlezen, dat doe ik nu
dus extra graag voor mijn kleine nichtje van 3. In
mijn werk als IB’er vind ik de gesprekjes met
kinderen het leukste om te doen. Het is mooi als
we door samen te praten ontdekken waarom iets
makkelijk of moeilijk gaat of waarom iets je blij of
juist boos of verdrietig maakt.
Ik geef de pen door aan: juf Hedi

Nieuws uit de bibliotheek
In deze bijlage vindt u de nieuwsbrief uit de
bibliotheek. Veel leesplezier!
Luizen pluizen
Vanwege de Corona maatregelen kan het luizen
pluizen helaas niet plaats vinden. Nu alle
kinderen weer op school zijn, neemt de kans op
hoofdluis ook weer toe. Het verzoek is om zelf
de kinderen te blijven controleren en bij de
leerkracht te melden indien er hoofdluis wordt
geconstateerd.
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Nieuws Eeuwout
Bericht van de TSO
Zoals bekend zal er tot aan de zomervakantie
geen TSO meer zijn.
Voor de aangeschafte jaarkaarten voor het
schooljaar 2019-2020 zal er voor de periode van
16 maart 2020 tot 18 juli 2020 een teruggave
zijn. Om deze teruggave administratief te
kunnen verwerken verzoeken wij u vriendelijk
om een mail te sturen naar
tsomeestereeuwout@gmail.com met daarin
vermeld de naam en groep van uw kind(eren) en
uw bankrekeningnummer (iban). Het terug te
ontvangen bedrag zal dan zo spoedig mogelijk
naar u worden overgemaakt. Maakt u gebruik
van een strippenkaart? Het tegoed van de
strippenkaart blijft onveranderd.

Nieuws Geuzenschip
Nieuws uit de groepen wordt gedeeld via
Klasbord. Bent u nog niet aangemeld? Bij de
leerkracht kunt u een aanmeldcode vragen.

Agenda Geuzenschip
17 juli
20 juli

Studiedag
Start zomervakantie

Agenda Eeuwout
17 juli
20 juli

Studiedag
Start zomervakantie
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