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Algemeen
Ons onderwijs
Er wordt veel gesproken over de beoogde
scholenfusie, maar ondertussen gaat ons
onderwijs door.
Op dit moment zijn de CITO toetsen net
afgenomen of in de afrondende fase, worden
rapporten gemaakt en oudergesprekken
gevoerd. De resultaten van de CITO toetsen en
uiteraard ook van de reguliere toetsen worden
door de leerkrachten in kaart gebracht en
geanalyseerd. Gekeken wordt naar de mogelijke
verbeterpunten en hier worden plannen voor
gemaakt. Wij zijn trots op onze leerkrachten die
gedreven aan het werk zijn om de kinderen zo
veel mogelijk te laten groeien in een fijne sfeer!

Sociale Veiligheid
Op school wordt er gericht gewerkt aan
onderwijsontwikkeling. Hierbij speelt u als
ouders een grote rol. Uw mening over school
vinden we dan ook erg belangrijk. We vragen
daarom alle ouders van de Meester
Eeuwoutschool en het Geuzenschip om de
komende periode een vragenlijst in te vullen. Het
betreft de vragenlijst Sociale Veiligheid. We
zouden het erg op prijs stellen wanneer zoveel
mogelijk ouders de moeite nemen deze
vragenlijsten in te vullen. De resultaten zullen wij
analyseren en meenemen in keuzes binnen de
schoolontwikkeling. Op deze manier willen wij
niet alleen het onderwijs verbeteren, maar ook
andere processen in en rond de school.
Leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 vullen
ook zo een lijst in of hebben dit reeds gedaan,
zodat vanuit meerdere perspectieven een helder
beeld ontstaat van wat de school op dit moment
goed doet en waar we in kunnen/moeten
verbeteren. De leerkrachten delen strookjes uit
aan de kinderen met daarop een inlogcode,
wachtwoord en de link. Uitkomsten zullen zowel
met het team, de medezeggenschapsraad, het
schoolbestuur en de onderwijsinspectie gedeeld
worden. Met ouders delen we uiteraard ook de
uitkomsten en de verbeterpunten die door
school opgepakt zullen gaan worden. Alvast
vriendelijk bedankt voor de moeite, ook namens
de schoolteams.

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

Even voorstellen ‘De Pen’
Mijn naam is Annelies Janse. Ik werk al 25 jaar
in het basisonderwijs en met veel plezier in
groep 1/2.
In 2000 ben ik samen met mijn man Maarten in
Brielle komen wonen. We hebben een dochter
Evelien (ze zit in groep 6 bij juf Sarah) en een
zoon Niels. Hij zit in de brugklas van het
Maerlant en is dus net van de Meester
Eeuwoutschool af.
1: Lievelingseten, kleur en hobby's
Ik ben gek op Italiaans eten, van pizza tot
lasagne en van de heerlijke salades tot de
verrukkelijke cappuccino. Ik houd van vrolijke
kleuren en ook mintgroen vind ik mooi.
In mijn vrije tijd houd ik van tuinieren en winkel ik
graag in de kledingwinkel van mijn zus
(Pandora). Ook vind ik het gezellig om uit eten
en naar het theater te gaan. Verder ben ik
begonnen met piano spelen. Het is best lastig en
heel veel oefenen, maar wel heel leuk en
ontspannend.
2: Welk dier zou je graag willen zijn en
waarom?
Onze hamster Sammie. Lekker veel slapen
overdag en veel geknuffeld worden. Heerlijk
spelen met al het speelgoed en rennen in het
rad
3: De top 3 van je bucketlist.
Ik heb niet echt een bucketlist, maar zou nog
heel lang gezond willen blijven en leuke dingen
met mijn familie en vrienden willen doen.
Misschien nog eens op Safari in Tanzania en
met de camper door Canada.
4: Met welke bekende celebrity wil je koffie
drinken en wat zou je hem vragen?
Koningin Maxima! Koningin Maxima ondersteunt
vele goede doelen. Sinds 2015 is Máxima
erevoorzitter van een club die zich hard maakt
voor meer muziekles in de klas. Daarnaast
schijnt ze ook veel te zingen met de prinsessen.
Ik vind het mooi dat ze zich hiervoor inzet en
ben benieuwd wat haar motivatie is om juist dit
doel te steunen.
5: Je meest bijzondere dag/tijd/ ervaring.
Een bijzondere dag was mijn trouwdag, waar
alle kinderen van mijn toenmalige school in

Oostvoorne bij het oude stadhuis een prachtige
boog vormden en waar de kinderen uit mijn klas
aanwezig waren in de trouwzaal. Daarnaast
waren de geboortes van mijn zoon en dochter
natuurlijk hele bijzondere momenten. Een
minder leuke, maar toch bijzondere periode was
de operatie en de tijd in het ziekenhuis met
gelukkig een (vooralsnog) goede afloop.
6: Welk vak vind je het leukste om te geven?
Ik ben graag creatief bezig met de kleuters. Ook
vind ik het altijd erg gezellig om op vrijdag met
de kinderen koekjes te bakken en deze ’s
middags bij de sprookjesthee tijdens een mooi
verhaal op te eten.
7: Ik geef de pen door aan: juf Mareike.

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

Nieuws Geuzenschip

Nieuws Eeuwout

Vervanging juf Natasja groep 3/ 4
Juf Natasja is al een tijdje niet op school
aanwezig i.v.m. haar gezondheid. Zoals het er
nu uitziet zal zij voorlopig ook nog niet aanwezig
zijn. Na de voorjaarsvakantie zal Anke Aldus op
maandag, dinsdag en woensdag in groep 3/ 4
aanwezig zijn. Zij is een vaste invalleerkracht en
heeft veel ervaring in groep 3/ 4. Aanstaande
dinsdagmiddag komt Anke kennis maken op
school en in de klas. In de volgende nieuwsbrief
zal zij zich zelf even voorstellen.
Wij zijn blij dat het gelukt is om een stabiele
oplossing te vinden en wensen Anke veel
succes toe.

Nieuws uit de groepen
Het stormde deze week ontzettend. Dit heeft de
kleuters van groep 1C er niet van weerhouden
om buiten te wapperen met zelf geknipte
stroken. Het was genieten.
De kinderen van groep 3 werken aan het thema
safari en maken in groepjes de mooiste creaties.

Agenda Geuzenschip
21 februari
24 februari
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

Rapport mee
Voorjaarsvakantie
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!

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

MR vergadering
Rapport mee
Meester en juffendag
Voorjaarsvakantie
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

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

