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Algemeen
Rots & Water
In de nieuwbrief van 18 oktober heeft een stukje
gestaan over Rots en Water en het plan om de
leerkrachten en leerlingen van de Meester
Eeuwoutschool een les te laten ervaren.
‘De leerlingen en leerkrachten van de Meester
Eeuwoutschool zullen samen een les Rots &
Water ervaren, zodat we met elkaar een
onderbouwde keus kunnen maken m.b.t. een
methodiek sociaal en emotionele ontwikkeling’.
Afgelopen week was het dan zover. Maandag- en
dinsdagmiddag hebben alle leerlingen en
leerkrachten van groep 3 tot en met 8 een les
gekregen, gegeven door juf Natasja. De lessen
stonden in het teken van focussen, grenzen
aangeven, stevig staan en respect naar elkaar.
De kinderen en leerkrachten zijn actief, betrokken
en enthousiast bezig geweest.

Sint is in het land
Zaterdag komt Sint aan in Nederland. Een
gezellige, sfeervolle periode breekt aan en ook
op onze scholen gaan we mee in de
feestvreugde. In deze en aankomende
nieuwsbrieven zullen we u informeren omtrent
belangrijke data.
Vandaag hebben alle kinderen van groep 5 tot
en met 8 lootjes getrokken om een surprise te
maken voor een klasgenootje die op 5 december
uitgepakt zal worden. Sint en de Pieten kunnen
deze hulp goed gebruiken. Afspraken rond het
maken van de surprise worden in de klas
gemaakt.
Op woensdag 27 november mogen alle kinderen
hun schoen zetten op school. Hoe dit in de
groepen georganiseerd wordt, zullen de
leerkrachten op Klasbord zetten. Het wordt
natuurlijk spannend of er ook iets in de
schoenen zal komen….
Donderdag 5 december is het dan zover. Zullen
Sint en de Pieten de school kunnen vinden?
Informatie rond 5 december zullen wij nog
verstrekken. In een eerdere nieuwsbrief heeft al
gestaan dat beide scholen die dag een
continurooster hebben tot 14.00 uur. Wij wensen
iedereen alvast een gezellige en sfeervolle
periode toe!

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

Terugblik studiedag
Afgelopen donderdag hebben beide teams een
gezamenlijke studiedag genoten. De mogelijke
scholenfusie is tijdens deze dag één van de
onderwerpen geweest welke aan bod is
gekomen. Met elkaar hebben wij verder gewerkt
aan de visie en missie van ‘de nieuwe school’ en
hebben we de stappen doorlopen omtrent het
proces om de mogelijke nieuwe school te
vormen. Eén van deze stappen is het bij elkaar
komen van de werkgroepen, waarin leerkrachten
en ouders samen kunnen brainstormen en
besluiten kunnen nemen die betrekking hebben
op de mogelijke nieuwe school. Voor de
werkgroep Identiteit zijn wij nog op zoek naar
een ouder van de Meester Eeuwoutschool.
Mocht u het interessant vinden om mee te
denken over identiteit, gezamenlijkheid en geloof
in de breedste zin van het woord kunt u contact
opnemen met Caroline Stenneken of Mareike
Pietjouw.
Na een gezamenlijke lunch hebben de
schoolteams een presentatie over de
regelgeving omtrent AVG, Algemene
Verordening Gegevensbescherming, bijgewoond.
Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.

Reminder koffieochtend
Vrijdag 22 november staat de tweede
koffieochtend gepland. Vanaf 8.30 uur tot 9.30
uur nodigen wij alle ouders van harte uit om
binnen te komen voor een informeel gesprek.
Voor degene die geen koffie lusten…Wij hebben
ook thee.

Nieuws Geuzenschip
Schooltijden
De schooltijden van de groepen 1 tot en met 4
zullen voor dit schooljaar blijven zoals deze nu
zijn. Dit besluit heeft de directie in overleg met
de MR van het Geuzenschip genomen en goed
gekeurd.
Hulp gezocht voor de overblijf/ TSO
Beste ouder(s), verzorger(s),
Het overblijfteam van CBS Geuzenschip, is op
zoek naar extra hulp.
Moeders, vaders, opa's, oma's, tantes, ooms,
iedereen (vanaf 18 jaar) is welkom!
Onze doelstelling is de kinderen de gelegenheid
bieden om op een prettige, ontspannen en
verantwoorde manier hun lunchpauze op school
door te brengen.
Voor kinderen is het van belang om rustig een
boterham te eten en daarna te spelen.
Met de dosis energie die ze opdoen, kunnen ze
er 's middags weer tegenaan.
Voor ouder(s)/verzorger(s) is het een

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

geruststellende gedachte dat kinderen het
tussen de middag naar hun zin hebben. En voor
leerkrachten vergemakkelijkt een goed
georganiseerde overblijf de start van het
middagprogramma. De overblijfdagen zijn
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
12.00 tot 13.05 uur. Er wordt gewerkt met een
maandrooster. U bepaalt zelf hoeveel en welke
dagen u de desbetreffende maand ingeroosterd
zou willen worden. Als overblijfmedewerker
ontvang je:
-veel blije gezichtjes en waardering
-vrijwilligersvergoeding-flexibel maandrooster
-uw kind, kleinkind, neef of nichtje blijven gratis
over
-cursus EHBO voor kinderen
-vergoeding van aanvraag VOG
-gezellig team
Heeft u of kent u iemand die interesse heeft, dan
kunt u ons aanspreken of contact opnemen via
TSO@cbsgeuzenschip.vcodekring.nl
Met vriendelijke groet,
Namens het overblijfteam
Christiane

Nieuws Eeuwout
Herstel juf Annelies
Na een periode van herstellen en het opbouwen
van haar werkzaamheden is juf Annelies weer
volledig hersteld en twee dagen per week
werkzaam in de instroomgroep. Juf Jacqueline
zal om die reden minder zichtbaar zijn in de
groep. Wij zijn blij met het herstel en bedanken
juf Jacqueline voor haar inzet.

Agenda Eeuwout
19 november
21 november
22 november
25 november
26 november
27 november
28 november

Agenda Geuzenschip
20 november
22 november
25 november
26 november
27 november
28 november
05 december
02 december
13 december
18 december
20 december
06 februari

Bezoek Wellant college
groep 7/8
Koffieochtend
Werkgroep-avond fusie
Informatieavond 1
bestuurlijke fusie
Schoen zetten voor alle
kinderen
Informatieavond 2
bestuurlijke fusie
Sinterklaas, continurooster
tot 14.00 uur
MR vergadering
Koffieochtend
Kerstviering in de Kerk
Middag vrij, start
Kerstvakantie
Studiedag

05 december
13 december
19 december
20 december
06 februari

MR vergadering
Voortgangsgesprekken gr.
3t/m 7
Koffieochtend
Werkgroep-avond fusie
Informatieavond 1
bestuurlijke fusie
Schoen zetten voor alle
kinderen
Informatieavond 2
bestuurlijke fusie
Sinterklaas, continurooster
tot 14.00 uur
Koffieochtend
Kerstfeest middag vrij
Middag vrij, start
Kerstvakantie
Studiedag

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