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Algemeen
Update van school
Beste ouders/ verzorgers & lieve kinderen,
Wat fijn om weer in een school te zijn met
kinderen. Ook al zijn de omstandigheden
aangepast en zijn de groepen niet compleet,
hebben wij deze afgelopen dagen weer heerlijk
met de kinderen in de groep kunnen werken. De
kinderen missen uiteraard de andere helft van
de groep, maar zijn erg creatief in het
onderhouden van de contacten.
Het om en om naar school gaan en de
aangepaste schooltijden zullen in ieder geval tot
1 juni gehanteerd blijven. Wij zullen u zo snel
mogelijk informeren indien er wijzigingen zullen
optreden.
Het brengen en halen van de kinderen is de
afgelopen week heel soepel verlopen. Onze
dank is groot aan alle ouders/ verzorgers en
kinderen. Het is fijn dat iedereen zich goed aan
de afspraken houdt.

De noodopvang voor de kinderen waarvan
ouders een vitaal beroep uitoefenen loopt
vanzelfsprekend door tot 1 juni. Aanmelden kan
via de mail naar m.pietjouw@sws-vpr.nl. Het
aanmelden dient voor 17.00 uur de dag van te
voren te gebeuren en kan uiteraard al voor een
aantal dagen vooruit. Op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag worden de kinderen tot
15.15 uur opgevangen. Op woensdag tot 13.00
uur. Eten en drinken nemen de kinderen zelf
mee.
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 )
Voortgang fusie
Wij zijn verheugd om u mee te kunnen delen dat
de MR’s van beide scholen na intensief
vergaderen positief hebben gestemd ten
opzichte van de fusie. Wij willen de leden van
beide MR’s hartelijk bedanken voor hun inzet,
het (kritisch) meedenken en de samenwerking.
Meer informatie vanuit de MR Meester Eeuwout
kunt u nalezen op de site meestereeuwout.nl
onder het kopje Ouders - MR.
In de komende acht weken moet nog veel
gerealiseerd worden, zoals de formatie,
plaatsing en inrichting van de tijdelijke lokalen en
nog veel meer. Wij hebben ontzettend veel zin
om met elkaar de nieuwe school te bouwen en
zullen iedereen zo transparant mogelijk
meenemen in dit proces. In de volgende
nieuwsbrief zullen wij de vragen n.a.v. de online
ouderavond uitgebreid beantwoorden.
.

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

Even voorstellen ‘de Pen’
Hallo allemaal,
Dankjewel voor het doorgeven van de pen op
1,5 meter! Ik heb hem gevangen! Mijn naam is
Erik van der Waal en woon net als de meesten
van jullie in Brielle. Ik ben getrouwd met Mariska
en wij hebben twee kinderen, Sterre van 12 en
Kaya van 9 jaar. Zij zitten op Obs De Branding.
Na ruim 10 jaar op en neer gereisd te zijn naar
Schiedam was er twee jaar geleden de kans om
dichter bij huis te gaan werken. Dus dit is al
weer het tweede jaar dat ik hier op school de
gymlessen geef. Sinds dit jaar ook aan de
groepen 1 en 2 wat ik superleuk vind. Hieronder
lees je wat mijn favoriete bezigheden, veel
leesplezier.
Lievelingseten, kleur en hobby’s
Ik lust een heleboel dingen en wat de favorieten
zijn hangt een beetje af van het moment waarop.
Water is het lekkerste drinken, samen met koffie
natuurlijk. Mijn favoriete koekje is absoluut de
stroopwafel, hmmm. Dan qua eten heb ik wel
een paar favorieten, Mexicaans eten, bbqen is
heerlijk maar ook Chinees staat wel bovenaan
het lijstje.
Mijn favoriete kleuren zijn groen, blauw en zwart
(is eigenlijk geen kleur natuurlijk). Hobby's heb ik
ook wel, op sportgebied zijn dat volleybal,
mountainbiken, wintersport en tennissen. In het
theater ben ik ook regelmatig te vinden. Klussen
vind ik ook leuk om te doen, heerlijk om met
hout te werken. Verder houd ik er ook van om de
krant te lezen.
Welk dier zou je graag willen zijn en waar?
Ik vind de koe een fantastisch dier, beetje in het
weiland lopen, liggen en grazen. Dus dat zou

wel mooi zijn. Maar de roofvogels die ik
tegenkom tijdens het mountainbiken lijken toch
ook wel een mooi leven te hebben, beetje
zweven op zoek naar wat te eten.
De top 3 van je bucketlist
Die bucketlist is er niet echt, ik geniet van het
leven dat ik leid. Wat ik nog wel zou willen leren
is om goed offpiste te kunnen skiën.
Fotograferen, duiken, hout bewerken en lassen
lijken me ook nog wel spannend om te leren. Of
een jaartje mee op toer met een grote band
zoals Metallica lijkt me ook leuk.
Met welke bekende celebrity zou je thee
drinken en wat zou je hem/haar willen
vragen?
Harrie Jekkers, Theo Maassen en Herman
Finkers zou ik wel willen uitnodigen voor een
avond vol met sterke verhalen.
Je meest bijzondere dag/tijd/ervaring
Op persoonlijk gebied heb ik op de dag van mijn
bruiloft ontzettend veel lol gehad, de geboortes
van mijn twee kinderen waren natuurlijk ook
fantastisch. Verder meerdere concerten en
cabaretvoorstellingen en wintersportvakanties.
Welk vak vind je het leukste om te geven?
Dat is uiteraard gym! Alhoewel ik het nu ook
heel leuk vind met groep 7/8, een totaal nieuwe
uitdaging.
Ik geef de pen door aan: Juf Simone mag ons
een kijkje in haar leven geven.
Een virtuele knuffel voor iedereen van
meester Erik!

Heeft u tips, ideeën, vragen, opmerkingen? Wij horen het graag!
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Een groot verlies voor onze drie leerlingen
In de afgelopen weken hebben wij helaas ook
heel verdrietig nieuws ontvangen.
Op zaterdag 2 mei is Pieter- Jan Duwel, de grote
vriend en verzorger, van Lucas (groep 8) en
Floris (groep 4) na een verloren strijd tegen
kanker overleden.
Ook de moeder van Josey (groep 6), Juvy
Lozada, heeft de strijd tegen deze ziekte
verloren en is op 13 mei, na een lang ziekbed,
overleden.
De leerkrachten en kinderen uit de klas vangen
de kinderen zo goed mogelijk op. Wij wensen
onze leerlingen en alle nabestaanden heel veel
sterkte en kracht toe in deze ontzettend
verdrietige tijd.

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
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