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Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 17-01-2020

Algemeen
Fusienieuws
Voor de organisatie van het fusietraject zijn
diverse werkgroepen in het leven geroepen. Zo
is er een werkgroep identiteit, een werkgroep
huisvesting, een werkgroep financiën en een
werkgroep onderwijs. Deze werkgroepen doen
onderzoek naar de stappen die gezet moeten
worden en maken voorstellen. Zij geven hun
bevindingen en voorstellen door aan de
projectgroep. In deze nieuwsbrief zal de
werkgroep onderwijs u informeren over de
onderwerpen waar zij mee bezig zijn.
De werkgroep onderwijs bestaat uit een aantal
leerkrachten van de beide scholen. Samen
buigen zij zich over de opdracht om de huidige
stand van zaken met betrekking tot het
onderwijsaanbod in kaart te brengen en een
voorstel te maken voor de methoden die in de
groepen 1 t/m 4 met ingang van volgend
schooljaar gebruikt kunnen gaan worden.
Als we naar de beide scholen kijken dan zien we
dat er al heel wat methoden overeenkomen. Zo
is de methode voor het leren lezen in groep 3
gelijk (Veilig Leren Lezen) en ook gebruiken de
scholen dezelfde methode voor het leren
schrijven (Pennenstreken). In de midden- en
bovenbouw wordt op beide scholen gewerkt met
Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen.
Verschillen zitten er in de methode die gebruikt
wordt voor taal/spelling, rekenen, wereld
oriëntatie, Engels en het stimuleren van de
sociaal emotionele ontwikkeling. De werkgroep
richt zich daarom momenteel op het
onderzoeken en opstellen van een plan voor
deze vakgebieden. Ook het werken met digitale

middelen en de creatieve vakken staan op de
agenda van de werkgroep.
De groep is druk bezig met vergaderen, een
enquête onder het team, literatuur raadplegen,
navraag doen bij andere scholen, contacten met
uitgevers en het bekijken van zichtzendingen.
Mocht u vragen hebben over de werkgroep
onderwijs kunt u contact opnemen met Anneke
Beukelman (voorzitter werkgroep onderwijs).
Uitstel ouderavond
De algemene ouderavond van 28 januari wordt
verplaatst. Ons doel van de ouderavond is om
een helder beeld te schetsen van de mogelijke
nieuwe school. Wij willen zoveel mogelijk
concrete informatie aanleveren, zodat u zo goed
mogelijk geïnformeerd bent. Om dit te bereiken,
is meer tijd nodig. In de nieuwsbrief van
volgende week zullen wij de nieuwe datum
communiceren.

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

Terugblik koffieochtend
Vanochtend heeft de eerste koffieochtend in het
nieuwe jaar plaats gevonden. De ochtend werd
druk bezocht en daar kijken wij met veel
voldoening op terug. Wij vinden het prettig om te
weten wat er leeft en onder het genot van een
kopje koffie of thee kunnen wij zo goed mogelijk
antwoord geven op de onderwerpen die spelen.
De volgende koffieochtend zal op vrijdag 7
februari zijn van 8.30 uur tot 9.30 uur. Wij
nodigen iedereen van harte uit.

Even voorstellen ‘De Pen’
Mijn naam is Jolanda van de Hoef. Ik woon met
mijn 3 zoons in Rozenburg.
Ik heb 10 jaar gewerkt op een medisch
kinderdagverblijf. Ik heb daar op verschillende
groepen gewerkt, waarbij ik heel graag op de
groep met autistische kinderen werkte. Ook heb
ik op een ouder/kind groep gewerkt. Na die 10
jaar ben ik even gestopt met werken om voor
mijn eigen kinderen te zorgen. Toen zij alle 3
naar school gingen ben ik gaan werken op de
peuterspeelzaal. Omdat deze al binnen de
basisschool was, was de overstap naar de
basisschool een kleine stap. In 2015 ben ik
begonnen op een basisschool in Rozenburg. Nu
ben ik alweer voor het 4de jaar met veel plezier
aan het werk op CBS Geuzenschip. Ik ben op
maandag en dinsdag te vinden in groep 3/ 4 en
op woensdag in groep 1/ 2. Op vrijdag begeleid
ik kinderen uit alle groepen die daar behoefte
aan hebben. Heel afwisselend want geen dag is

hetzelfde. Ik vind het belangrijk dat kinderen
zichzelf kunnen zijn en zich in hun eigen tempo
kunnen ontwikkelen.

Lievelingseten, kleur en hobby’s
Ik ben dol op raapsteeltjes en lasagne. Mijn
lievelingskleur is Paars.
Ik werk heel graag in de tuin. Zo mooi om alles
te zien groeien en bloeien. Ik wandel graag en
ben dol op schaatsen.
Top 3 van je bucketlist
Ik zou graag eens gaan skydiven, ook al vind ik
dat wel spannend. Het lijkt me ook heel mooi om
het noorderlicht eens te kunnen aanschouwen.
Daarnaast staan de Scandinavische landen nog
op mijn lijstje.
Hier zou ik graag nog eens een rondreis maken.
Met welke bekende celebrity wil je
koffiedrinken en wat zou je hem vragen?
Joop van den Ende. Ik ben dol op musicals. Ik
zou hem vragen hoe hij en goede musical
herkent. En hoe het er achter de schermen aan
toe gaat in het theater. Ik zou hem ook vragen of
ik een keer de kostuums zou mogen passen. Die
vind ik altijd prachtig.
Wat is je meest bijzondere dag/tijd/ervaring
Ik heb met mijn zussen en broer een reis
gemaakt naar Corsica. Dat was voor mij om
persoonlijke redenen heel bijzonder.

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

Welk vak vind je het leukst om te geven?
Ik ben dol op cijfers dus rekenen vind ik erg leuk
om te geven. Muziek en zingen vind ik ook heel
leuk.
Daarnaast vind ik het ook fijn om met Rots en
Water bezig te zijn.
Ik geef de pen door aan: Meester Fred

Nieuws vanuit de bibliotheek

Staking en BSO Humankind
Buitenschoolse opvang Humankind opent
deuren tijdens staking op 30 en 31 januari 2020
Op 30 en 31 januari aanstaande staken de
leerkrachten van het basisonderwijs weer. Veel
kinderen hebben dan geen school, maar ouders
moeten wel gewoon werken. Om ouders en
kinderen te helpen biedt Humankind op deze
dag extra buitenschoolse opvang aan. Zowel
klanten als ouders die nog geen klant zijn
kunnen hun kind brengen op basis van een
knipkaart. De stakingsopvang is gratis wanneer
je op deze dag al opvang afneemt en een
contract hebt voor BSO inclusief
vakantieopvang.
Indien je gebruik wilt maken van dit aanbod is
het belangrijk om tijdig afspraken te maken met
een van de pedagogisch medewerkers van de
buitenschoolse opvang.
Hartelijke groet,
Anita Heezen
Locatiemanager
Kinderdagverblijf Watergeusje
BSO Roezemoez
BSO De Stormram
BSO Geuzenwout
Humankind

Nieuws vanuit de besturen
Er is een goede voortgang geboekt op weg naar
de bestuurlijke samenwerking.
De besturen van stichting Floréo,
Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting
Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO
De Kring zijn blij u te kunnen informeren dat het
onderzoek naar de beoogde bestuurlijke fusie is
afgerond. Dit heeft geleid tot een FusieEffectRapportage (FER) waarin de gevolgen van
de fusie worden beschreven.
Om u inzicht te geven in de effecten en
pluspunten van de beoogde fusie zijn de
highlights uit de FER voor u op een rijtje gezet:
klik hier voor de samenvatting

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

https://www.stichtingfloreo.nl/wpcontent/uploads/Samenvatting-FER-15-januari2020.pdf

17 juli

Besluitvorming
Op 10 januari jl. is de Fusie-Effectrapportage
(FER) schriftelijk ter instemming aangeboden
aan de (K)GMR’s. Dit is de officiële start van het
instemmingstraject. Hiervoor hebben de raden
een wettelijk termijn van zes weken en kunnen
zij reageren tot en met 21 februari 2020. Ook is
er een start gemaakt met het proces van
besluitvorming met de vakbonden en de
Nederlandse Katholieke School Raad. In maart
wordt het proces van besluitvorming

Nieuws Eeuwout

Nieuws Geuzenschip
Klasbord
Via de app Klasbord kunt u het laatste nieuws uit
de groepen volgen. Bent u nog niet aangemeld?
De aanmeldcode is bij de leerkracht te
verkrijgen.

Agenda Geuzenschip
30 januari
31 januari
06 februari
07 februari
10 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

Staking
Staking
Studiedag
Koffieochtend
MR vergadering
Rapport mee
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

Klasbord
Via de app Klasbord kunt u het laatste nieuws uit
de groepen volgen. Bent u nog niet aangemeld?
De aanmeldcode is bij de leerkracht te
verkrijgen.

Agenda Eeuwout
30 januari
31 januari
04 februari
06 februari
07 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

Staking
Staking
MR vergadering
Studiedag
Koffieochtend
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!

