Nieuwsbrief
Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 13-03-2020

Algemeen

•

Aanwezigheid directie
De komende week is de directie op de volgende
dagen aanwezig:
Mareike: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag
Caroline: maandag, woensdag, vrijdag.

Maatregelen omtrent het Coronavirus
Vanuit ons schoolbestuur wordt u zo goed
mogelijk op de hoogte gehouden betreffende de
maatregelen omtrent de verspreiding van het
Coronavirus. Voor alsnog blijven onze scholen
open maar hanteren wij de volgende richtlijnen:
• Gastlessen, excursies, en andere
bezoeken van en aan externen worden
gecanceld.
• Kinderen vanaf groep 3 gaan zoveel
mogelijk zelfstandig de school in en uit.
• Oudergesprekken, vergaderingen van
werkgroepen e.d. zullen verplaatst
worden.
• Kinderen die klachten hebben zoals in
eerdere informatie heeft gestaan
bijvoorbeeld verkoudheid en/ of koorts
blijven thuis.
• Het 1 april feest, op 31 maart, wordt
gecanceld.

Mochten er leerkrachten ziek zijn, zullen
de betreffende groepen naar huis
gestuurd worden.

Wij proberen iedereen zo goed mogelijk te
informeren. De ontwikkelingen volgen elkaar in
een rap tempo op. Via Mijn Schoolinfo (Meester
Eeuwout) en Klasbord (Geuzenschip)
informeren wij u indien er veranderingen zijn.
Vanuit het schoolbestuur ontvangt u tevens
informatie middels een brief. Voor vragen kunt u
contact opnemen met de directie
(m.pietjouw@sws-vpr.nl en
c.stenneken@primovpr.nl).
Alvast bedankt voor de medewerking en uw
begrip.
Planning Fusie
In de nieuwsbrief van vorige week heeft gestaan
dat er op 24 maart een ouderavond gepland
staat waarop de werkgroepen hun plannen
presenteren en er input kan worden gegeven.
Na deze avond zullen de plannen definitief
worden gemaakt. In de week van 6 tot en met 14
april zal er een ouderraadpleging worden
gehouden. In de nieuwsbrief informeren wij u
over de vorm hiervan.

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

Even voorstellen ‘De Pen’
Mijn naam is Sarah van Akkeren en ik ben 37
jaar oud. Sinds 2004 ben ik werkzaam in het
basisonderwijs. Eerst een aantal jaar als
leerkracht op de Meester Eeuwout (op de locatie
Nicolaas Pieckstraat) en vervolgens als
leerkracht op de Markenburg school in Geervliet.
Sinds 2010 werk ik met plezier op de huidige
Meester Eeuwout school. Na het behalen van
mijn Pabo-diploma heb ik een bachelor-diploma
Pedagogische wetenschappen behaald aan de
universiteit in Leiden. Na het behalen van mijn
bachelor-diploma heb ik het lesgeven een aantal
jaar gecombineerd met mijn functie als Intern
begeleidster. De afgelopen twee schooljaren sta
ik weer volledig voor de klas en dat bevalt me
goed.
1: Lievelingseten, kleur en hobby’s.
Ik lust eigenlijk alles, maar mijn voorkeur gaat uit
naar een oer- Hollands ‘prakkie’ zoals bloemkool
en boerenkool. Mijn lievelingskleur is groen.
Deze frisse kleur associeer ik met de natuur en
geeft me een gevoel van vrijheid. In mijn vrije tijd
ga ik graag wandelen. Ik vind het heerlijk om
lekker naar buiten te gaan en te genieten van de
frisse lucht en de omgeving. Daarnaast tennis ik
graag en vind ik het heerlijk om te wielrennen. Ik
luister graag naar muziek (o.a. Bruce
Springsteen, The Cure, Editors en Herman van
Veen) en vind ik het fijn om te lezen (o.a.
biografieën, historische boeken en detectives).
2: Welk dier zou je graag willen zijn en
waarom?
Ik zou graag een kangoeroe willen zijn.
Kangoeroes hebben enorme achterpoten. Door
deze achterpoten kunnen kangoeroes zeer ver
springen, waardoor ze instaat zijn om snelheden
van wel 50 kilometer per uur te halen en om
flinke afstanden te overbruggen. Eén van mijn
hobby’s is wielrennen en op mijn wielrenfiets zou
het een hele uitdaging worden om de snelheden
en de afstanden, die de kangoeroes afleggen te
evenaren. Een mooie, maar onhaalbare
uitdaging lijkt me!
3: De top 3 van je bucketlist.
Mijn wens is om in de toekomst een keer door
Nieuw – Zeeland te reizen met een camper. Het

lijkt me geweldig om dit land te doorkruisen en
zodoende te genieten van de mooie flora en
fauna, het diverse landschap en al het andere
moois dat het land te bieden heeft. Een aantal
jaar geleden heb ik gesnorkeld in The Great
Barrier Reef in Australië en ik zou het geweldig
vinden om dit nogmaals te mogen doen. De
eerste keer vond ik het namelijk heel spannend
en tijdens een tweede keer hoop ik er meer van
te kunnen gaan genieten. Ook zou ik graag een
keer een bezoek brengen aan de stad New York
en om dit bezoek te combineren met een bezoek
aan de US Open Tennis Championships.
4: Met welke bekende celebrity wil je
koffiedrinken en wat zou je hem/haar
vragen?
Ik zou graag een kopje koffie willen drinken met
Roger Federer. Hij is een geweldige tennisser
en ik bewonder hem al jaren. Het lijkt me een
zeer lieve en interessante man en ik ben
benieuwd naar zijn ervaringen als tennisser en
als mens. Roger Federer maakt reclame voor
een bekend Zwitsers koffiemachine merk,
hoogstwaarschijnlijk zal hij hierdoor instaat zijn
om een heerlijke cappuccino of espresso te
bereiden.
5: Je meest bijzondere dag/tijd/ervaring?
Er zijn een hoop bijzondere momenten in mijn
leven geweest. Het meest speciale moment is
toch wel de geboorte van mijn nichtje Fiep. Mijn
broer Jeroen, zijn vriendin Emma en hun
dochtertje wonen op Tasmanië (Australië).
Ondanks dat ze aan de andere kant van de
wereld wonen en ik hen niet vaak zie, ben ik
heel blij om tante te zijn van dit lieve,
ondernemende en ook wel ondeugende nichtje.
Het is mooi om te zien hoe zij de wereld als kind
ervaart en om te ervaren hoe zij de Engelse taal
en de Nederlands taal met elkaar combineert.
6: Welk vak vind je het leukst om te geven?
Staal spelling en taal vind ik een heel leuk vak
om te geven. De verrassende thema’s, teksten
en actuele bronnen brengen de taal tot leven.
Het is mooi om te zien en te ervaren dat
kinderen resultaat zien in hun eigen prestaties,
presentatie of publicatie en plezier beleven aan
deze methode.

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

7: Ik geef de pen door aan: juf Wanda

Schoolvoetbaltoernooi
Woensdagmiddag hebben twee gemengde
teams van beide scholen gestreden op het
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Er is sportief
gespeeld en hard gestreden. Eén van de teams
is na een spannende wedstrijd, die eindigde met
strafschoppen, zelfs door naar de volgende
ronde. Niet alleen dit resultaat, maar zeker ook
de onderlinge sfeer en gezelligheid, zorgden
voor een geslaagde middag.
Het schoolvoetbaltoernooi van woensdagmiddag
25 maart komt helaas te vervallen. Dit zal op
een andere datum worden ingehaald.

Nieuws van de leerlingenraden
GEZOCHT; nieuwe naam voor onze school.
In de leerlingenraad hebben we gesproken over
het samen gaan van onze twee scholen.
Omdat de Meester Eeuwoutschool en het
Geuzenschip één school worden, zijn we op
zoek naar een nieuwe naam.
De leerlingenraad vindt het een goed idee om
alle ouders en kinderen te vragen mee te
denken over de nieuwe naam. We nodigen
hierbij iedereen uit om met leuke, creatieve
ideeën te komen.
Bij de hoofdingang van de Meester Eeuwout
school staat een ideeënbus.

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

Heeft u een goed idee? Zet het op papier en doe
het in de ideeënbus. Vergeet niet uw naam op
het papier te zetten want misschien krijgt u wel
de eer dat om de nieuwe bedenker van de naam
van onze school te worden.
We hopen dat er heel veel ouders en kinderen
meedoen zodat we een goede keuze kunnen
maken tussen de namen!
Iedereen mag de ideeën inleveren tot 9 april.
Sociale Veiligheid
Voor de voorjaarsvakantie hebben ouders/
verzorgers van beide scholen een vragenlijst
ingevuld over sociale veiligheid in en rond de
school. Ook de leerlingen van de groepen 5 tot
en met 8 van het Geuzenschip hebben deze
vragen beantwoord. De leerlingen van de
bovenbouw van de Meester Eeuwout hebben in
januari reeds zo een vragenlijst beantwoord.
Wij zijn trots om te melden dat beide scholen
van de ouders een hoge score hebben
gekregen. De Meester Eeuwoutschool scoort
gemiddeld een 3,60 en het Geuzenschip een
3,52. Dat zijn mooie scores aangezien een 4 de
hoogste score is en het een streven is om een 3
te halen. Uiteraard zijn er punten die verbeterd
kunnen worden en die zullen wij intern
aanpakken.
Voor één specifiek punt hebben wij de hulp van
alle ouders/ verzorgers nodig. Het betreft de
veiligheidsbeleving rond de school. Een veel
gehoorde opmerking gaat over het parkeren
rond de school. Het dubbel parkeren zorgt voor
onoverzichtelijke en hierdoor onveilige situaties.
Wij willen u daarom vragen om hier rekening
mee te houden en ervoor te zorgen dat de
verkeerssituatie veilig blijft rond de scholen!

De complete rapportages staan op de websites
van de scholen.

Nieuws Eeuwout
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit de groepen kunt u volgen via de app
Klasbord. Bent u nog niet aangemeld? Bij de
leerkracht van uw kind, kunt u een aanmeldcode
vragen

Agenda Eeuwout
24 maart
01 april
10 april
13 april
20 april
06 mei
13 mei
21 mei
22 mei
01 juni
02 juni
24 juni
17 juli

Ouderavond fusie
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

Nieuws Geuzenschip
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit de groepen kunt u volgen via de app
Klasbord. Bent u nog niet aangemeld? Bij de
leerkracht van uw kind, kunt u een aanmeldcode
vragen

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

Agenda Geuzenschip
24 maart
01 april
10 april
13 april
16 april
20 april
06 mei
13 mei
21 mei
22 mei
01 juni
02 juni
24 juni
17 juli

Ouderavond fusie
Alle leerlingen vrij
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Schoolfotograaf
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!

