Nieuwsbrief

Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 13-12-2019

Algemeen
Kerst-knutselen in de groepen 3 & 4
Vrijdagochtend 13 december hebben de
kinderen van de groepen 3 / 4 van beide scholen
gezamenlijk de mooiste kerst-knutsels gemaakt.
In groepjes, door elkaar, werden in de
verschillende lokalen en aula de mooiste
werkjes gemaakt. Ook werd er gezellig met
elkaar gekeuveld. Gelukkig waren er een hoop
mama’s en papa’s die de juffen en kinderen
hebben geholpen.
We kijken terug op een gezellige en sfeervolle
ochtend!

Reminder.. een toost op het nieuwe jaar!
We hebben het al in een vorige nieuwsbrief
aangekondigd. Op maandagavond 6 januari
willen wij graag met alle ouders proosten en het
nieuwe jaar inluiden. Vanaf 19.00 uur
verwelkomen wij iedereen op het plein aan de
kant van het Geuzenschip. Niet alleen onder het
genot van een hapje en een drankje, maar er zal
ook live muziek zijn! Meester Fred treedt met
zijn band speciaal op voor onze beide scholen.
Wij zien uit naar een gezellige avond!

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

Even voorstellen ‘De Pen’
Mijn naam is Esther Grooten. Ik geef op dit
moment les aan groep 3b van BS Meester
Eeuwout. Ik woon samen met mijn man en twee
zoons in Hellevoetsluis. Na de opleiding heb ik
een aantal jaren gewerkt op scholen in
Hellevoetsluis, maar inmiddels werk ik alweer
negen jaar met veel plezier in Brielle.
Lievelingseten, kleur en hobby’s:
Ik ben gek op alle zoetigheid, maar als
avondeten eet ik bijzonder graag
andijviestamppot met spekjes. Zelfs in de zomer
kan ik daar erg van genieten. Als kleur vind ik
roze erg vrolijk en lief…
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om met mijn
hond Sammie te wandelen op het strand, in het
bos of in het park. Daarnaast vind ik het erg leuk
om gezelschapsspelletjes te spelen, ook in de
komende kerstvakantie zullen weer heel veel
avonden daarmee gevuld worden.
In de weekenden kijk ik graag samen met de
jongens naar voetbal, maar nog liever kijk ik
naar hun voetbal.
Welk dier zou je graag willen zijn en waarom:
Ik zou best graag voor een dag een vogel willen
zijn. Heerlijk vrij, overal kunnen komen waar je
wilt en een fijn overzicht over alles en iedereen.
De top 3 van je bucketlist.
Ik heb niet echt een bucketlist en kwam dus ook
niet op een top drie, maar ik heb wel twee
dromen die ik graag zou willen waarmaken. Ik
zou heel graag een keer op safari gaan in Afrika
om daar dan in ieder geval olifanten te kunnen
spotten. Ook zou ik graag voor een aantal dagen

naar New York gaan, eens kijken hoe het is om
in een echte wereldstad te zijn.
Met welke bekende celebrity wil je koffie
drinken en wat zou je hem/haar vragen?
Ik zou graag een keer een kopje koffie willen
drinken met George Clooney, hij schijnt verstand
te hebben van koffie ;)
Wat is je meest bijzondere dag/ tijd/ ervaring:
Ik heb twee fantastische kinderen en dus is mijn
meest bijzondere ervaring dat zij geboren
werden, maar misschien vind ik het nog wel
meer bijzonder om ze groot te zien worden en te
zien hoe ze hun eigen persoontje ontwikkelen.
Welk vak vind je het leukst om te geven:
Ik lees heel graag voor. Samen met een hele
klas een mooi, spannend of grappig verhaal
beleven is geweldig om te doen. Ook vind ik
ieder vak leuk dat te maken heeft met de
Nederlandse taal. Ik ben gek op spelling,
(kinder)boeken en ook spreekwoorden vind ik
geweldig!
Ik geef de pen door aan:
Juf Carolien van de instroomgroep.
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Beleid Instroomgroep
Aan het begin van het schooljaar is gestart met
een gezamenlijke kleutergroep voor de nieuwe
leerlingen. De zogenaamde Instroomgroep. Het
oorspronkelijk plan was om de jongste leerlingen
een poos in deze groep te houden totdat ze de
basisvaardigheden zouden beheersen om
daarna door te schuiven na een reguliere groep
1/ 2.
In de praktijk blijkt echter dat deze manier van
werken niet past bij de visie op het
kleuteronderwijs van beide scholen. Na intern
overleg hebben wij besloten om de leerlingen
die tot de kerstvakantie in de Instroomgroep zijn
geplaatst in deze groep te laten. Het aanbod
wordt aangepast zodat het overeenkomt met het
aanbod van de reguliere 1/ 2 groepen, zoals het
gebruiken van het OVM (Ontwikkelings-volgmodel) dat door alle vier de kleutergroepen
gebruikt wordt. De kleuters die na de
kerstvakantie op school komen, zullen evenredig
over de kleutergroepen verdeeld worden. Dit
gebeurt op basis van groepsgrootte en
leerklimaat. Zo blijft de balans tussen de
verschillende kleutergroepen gewaarborgd.
Mocht de scholenfusie uiteindelijk toch niet
doorgaan zullen de kinderen uit de
Instroomgroep geplaatst worden op de school
die de voorkeur heeft van de ouders.
De verandering van beleid is met de MR van
beide scholen besproken en goedgekeurd.
Mochten er nog vragen zijn, kunt u altijd een
afspraak maken voor nadere toelichting.

Kerst in Brielle

Aan alle leerlingen van Brielle,
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer terug naar
Spanje. De kerstbomen worden weer versierd
en iedereen maakt zich op voor kerstmis. Zo ook
de historische stad Den Briel. Want rondom
kerstmis is er veel te doen in Brielle. Wisten jullie
dat al?
Op 14 & 15 december rijdt de kerstman rond in
zijn arrenslee, en kan je met hem op de foto in
zijn kersthuis op de Markt.
Op 20, 21 en 22 december is er een grote
kerstmarkt in de Catharijnekerk. Er zullen
workshops zijn en onder andere ook een
reusachtige chocoladefontein. En natuurlijk is de
kerstman er ook weer dit weekend.
Maar op 20 en 22 december is er nog iets
speciaals.
In de avond van 20 december zal er een
fakkeloptocht zijn. Je bent natuurlijk niet
verplicht om te komen, maar je bent van harte
welkom met je vader, moeder, je opa en oma en
je zusje of broertje. Je mag alleen met een
fakkel meelopen, als je onder begeleiding bent
van een volwassenen. Een fakkel kan je aan het
begin van de tocht kopen voor € 2,50. Hiermee
koop je een fakkel, krijg je een consumptiebon
voor een kopje warme chocolademelk aan het
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einde van de fakkeltocht en steun je ook het
goede doel. De fakkeltocht begint om 18.30 uur
op de Markt. Fakkels kunnen worden gekocht
vanaf 12.00 uur tot 17:00 uur op de kerstmarkt in
de Catharijnekerk. De kerstman zal ook
aanwezig zijn met zijn arrenslee en aan het eind
van de fakkeltocht de kerstmarkt feestelijk
openen.
Op zondag 22 december is er ook nog een
poppentheater. Dit poppentheater Xiewel vertelt
een prachtig kerstverhaal in ongeveer 45
minuutjes. Het poppentheater is dan te vinden in
de Sjoel aan de Turfkade De voorstelling begint
om 14.00 uur Toegang is gratis!
We zien jou en je familie graag tijdens de
wonderlijke Kerstdagen!

Magische groeten, Het kerstteam van Brielle

Veiligheidsvoorschriften fakkeloptocht.
We vinden het super leuk dat je mee wilt lopen
in de fakkeloptocht, maar daar zijn wel een paar
veiligheidsvoorschriften voor. Want we willen dat
het voor iedereen leuk maar vooral veilig is.
Belangrijke punten;
- Een fakkel mag alleen gedragen worden als je
onder begeleiding bent van iemand ouder dan

18 jaar. Per kind moet er minimaal 1 begeleider
zijn.
- Draag geen brandbare kleding. Bijvoorbeeld
nylon. Denk hierbij aan de keuze van de
winterjas en eventuele sjaal en handschoenen.
- Niet zwaaien met een fakkel! Je loopt met vuur,
en dit kan letsel veroorzaken als daar niet
verantwoord mee om wordt gegaan..
- Gooi de (brandende) fakkel nooit in de natuur.
Dit kan grote schade aan richten. Als de
fakkeltocht is afgelopen zal er bij de
Catharijnekerk een inzamelpunt zijn voor de
fakkels.
We hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 20
december om 18.30 uur op de Markt. Samen
gaan we er een prachtige optocht van maken!
In gesprek met ouders over bestuurlijke fusie
vier schoolbesturen
De besturen van stichting Floréo,
Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting
Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO
De Kring doen sinds april van dit jaar onderzoek
naar een bestuurlijke fusie. Op 26 en 28
november jl. bezochten zo’n 65 ouders en
verzorgers van de 31 scholen de
ouderinformatieavonden in het Bres Theater in
Brielle respectievelijk Droogdok Jan Blanken in
Hellevoetsluis. De directeuren en bestuurders
informeerden hen over het waarom van de
bestuurlijke fusie en de onderwijskansen die er
liggen. Ook kregen ouders en verzorgers de
gelegenheid hun input te geven ten aanzien van
de onderstaande drie thema’s:
1. Onderwijskwaliteit
2. Identiteit
3. Ouderbetrokkenheid
Over het algemeen wordt de voorgenomen
bestuurlijke fusie als positief ervaren. Er werden
goede ideeën en adviezen ingebracht, zoals het
uitwisselen van kennis tussen de leerkrachten
onderling en het meer gebruik maken van
vakleerkrachten. Ook werd het zeker stellen van
de eigenheid en identiteit van iedere school als
belangrijk punt genoemd. Daarnaast waren er
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goede tips en aanbevelingen als input voor het
beleid op ouderbetrokkenheid. Onder andere
door regelmatiger contact te hebben met ouders
en hen meer te betrekken bij nieuwe
ontwikkelingen en daarvoor klankbordgroepen in
het leven te roepen. Ook stelden ouders en
verzorgers vragen. Voor de antwoorden op de
veel gestelde vragen gaat u naar:
-STSWSVP:
https://www.samenwerkingsscholenvpr.nl/wpcontent/uploads/2019/12/Veel-gestelde-vragenbeoogde-fusie-10-december-2019-DEF.pdf
-PRIMOvpr: https://www.primovpr.nl/wpcontent/uploads/2019/12/Veel-gestelde-vragenbeoogde-fusie-10-december-2019-DEF.pdf
-Floréo https://www.stichtingfloreo.nl/wpcontent/uploads/Veel-gestelde-vragen-beoogdefusie-10-december-2019-DEF.pdf
-VCO De Kring
www.vcodekring.nl/docs/Veel%20gestelde%20vr
agen%20beoogde%20fusie%2010%20decembe
r%202019%20DEF.pdf
Tijdspad
Het onderzoek naar de beoogde bestuurlijke
fusie zit in de afrondende fase en leidt tot een
zogenoemde Fusie-Effect Rapportage (FER). In
dit rapport worden de gevolgen van de fusie
beschreven. De stichting Floréo maakt een
dubbel fusieproces door. Dit betreft het
hierboven genoemde fusieproces van de vier
schoolbesturen op
Voorne-Putten Rozenburg en een fusieproces
voor de twee scholen in Maassluis. Op 4
december is gebleken dat bij het proces in
Maassluis er een onvoorziene ontwikkeling is.
De bestuurders hebben in overleg met de
voorzitters van de raden van toezicht en beheer
besloten dat er meer tijd nodig is om dit te
verwerken in de FER. Dit betekent dat de start
van het besluitvormingsproces met een
gezamenlijke GMR-vergadering op 10 december
2019 verplaatst is naar januari 2020.
De schoolbestuurders hadden graag de FER
vanaf 10 december gepresenteerd, maar het
zorgvuldig omgaan met dit proces gaat voor
snelheid. Zodra er meer bekend is over het
nieuwe tijdspad, zullen de bestuurders iedereen,

ook u als ouders en verzorgers, hierover
informeren.
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Nieuws Geuzenschip
Nieuws uit de leerlingenraad
Op donderdag 12 december is de leerlingenraad
voor het eerst bij elkaar geweest. Er zijn
verschillende dingen besproken. We hebben het
onder andere gehad over een wc probleem. Het
netjes naar de wc gaan schijnt soms toch wat
moeilijk te zijn. De vraag luidde:’’ Hoe gaan we
dit oplossen? ‘’ Vanuit de leerlingenraad van de
Meester Eeuwout school lag al een idee klaar.
Hier hebben we het over gehad en gaan dit na
een peiling in onze eigen klassen, terugkoppelen
aan elkaar. Verder zijn er ideeën om voor de
bovenbouw iets gezamenlijk te organiseren. Dit
is nodig vinden de kinderen om elkaar beter te
leren kennen. En dat vinden ze erg belangrijk.
Ten slotte hebben we het gehad over een
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nieuwe naam voor de school. We gaan dit
samen met de leerlingenraad van de meester
Eeuwout bespreken en samen een goede
manier te vinden om een nieuwe naam aan onze
mooie school te geven. In de tweede week van
januari komt onze leerlingenraad weer samen.

20 december
06 januari
17 januari
28 januari
06 februari

Middag vrij, start
Kerstvakantie
Nieuwjaarsreceptie
Koffieochtend
Ouderavond presentaties
werkgroepen
Studiedag

Agenda Geuzenschip
18 december
20 december
06 januari
13 januari
17 januari
28 januari
06 februari

Kerstviering in de Kerk
Middag vrij, start
Kerstvakantie
Nieuwjaarsreceptie
MR vergadering
Koffieochtend
Ouderavond presentaties
werkgroepen
Studiedag

Nieuws Eeuwout
Update TSO
Na de Kerstvakantie zullen pedagogisch
medewerkers van Humankind de TSO
ondersteunen. Het werven van vrijwilligers heeft
niet het gewenste en nodige resultaat
opgeleverd. Dit betekent een stijging van de
kosten m.i.v. 6 januari 2020. De berekening is in
de afgelopen MR-vergadering goedgekeurd.
Maandag zal er een aparte brief verstuurd
worden met specifieke informatie m.b.t. de
kostenverhoging. Zoals eerder aangegeven,
geldt nog steeds dat onze deur openstaat als de
prijsverhoging problemen oplevert.

Agenda Eeuwout
19 december

Kerstfeest middag vrij
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