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Algemeen
Update van school
Beste ouders/ verzorgers & lieve kinderen,
Allereerst willen wij jullie allemaal een hele fijne
meivakantie wensen! Het blijft vreemd om dit op
deze manier te doen. Wij zijn gewend om naar
een vakantie toe te werken en een periode van
hard werken op een gezellige manier met elkaar
af te sluiten om vervolgens te genieten van de
vakantie. Met wellicht een vakantie in binnen- of
zelfs buitenland, dagjes uit naar een pretpark,
dierentuin of speeltuin of uitjes dichtbij zoals een
wandeling door het bos of langs het strand.
Op dit moment is dit allemaal niet
vanzelfsprekend, maar zien en merken wij wel
dat er ontzettend hard is gewerkt. Niet alleen
door onze leerlingen, maar zeker ook door alle
vaders, moeders, opa’s en oma’s! Naast eigen
werkzaamheden ook nog eens de kinderen
begeleiden en zo goed mogelijk helpen met hun
schoolwerk is zeker geen makkelijke situatie. Wij
willen u nogmaals heel hartelijk bedanken
hiervoor en nemen ons petje voor u af. Het
schoolwerk mag nu even blijven liggen. Rust
goed uit en geniet van de kleine dingen.

Hoe de situatie na de meivakantie zal zijn, weten
wij op dit moment nog niet. Intern zijn wij bezig
om de verschillende scenario’s uit te werken. Na
21 april is er hopelijk meer duidelijk. Wij zullen u
in de meivakantie zeker informeren dus houd de
mail en Klasbord goed in de gaten.
Voor vragen en opmerkingen kunt u
vanzelfsprekend een mail sturen naar de directie
(c.stenneken@primovpr.nl en/ of
m.pietjouw@sws-vpr.nl )
Ouderpeiling en voortgang fusie
De ouderpeiling is door 145 mensen ingevuld.
Hartelijk dank hiervoor. Wij waarderen het dat u
in deze hectische periode de tijd hebt genomen
om deze peiling in te vullen.
De FER ligt nu bij de bestuurders. Aan hen is
gevraagd om een vooringenomen besluit te
nemen. Vervolgens wordt de FER, de uitslagen
van de ouder- en teampeiling en het besluit van
de bestuurders ingediend bij de MR’s van beide
scholen. In de nieuwsbrief na de meivakantie
zullen wij de door u gestelde vragen en
eventuele onduidelijkheden beantwoorden. Ook
zullen wij de volgende stappen in het proces
omschrijven.

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

Even voorstellen ‘de Pen’
Dankjewel juf Milou, voor het doorgeven van de
pen! Mijn naam is Manouk Sonneveld. Ik ben 25
jaar en woon samen met mijn vriend Steef en
kat Ouzo in Rozenburg. Nadat ik 2 jaar met veel
plezier gewerkt heb op Obs Branding in Brielle,
wilde ik graag terug naar de school waar ik de
laatste 2 jaar van de pabo-opleiding met veel
plezier stage gelopen heb. Ik was natuurlijk
ontzettend blij dat ik hier in 2018, mocht komen
werken. Dit jaar ben ik, net als vorig jaar, de
lerares van groep 5/6. Een ontzettend leuke
leeftijdsfase waarin kinderen zelfstandiger
worden. Ze willen steeds meer zelf ontdekken,
zelf kijken, waarnemen en verwerken. De
kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig, er wordt
voortdurend gevraagd ‘hoe iets nou zit.’ Er wordt
steeds meer nagedacht over de wereld.

Lievelingseten, kleur en hobby’s
Mijn échte lievelingseten is toch echt de andijvie
stamppot van mijn moeder met gehaktballen
waar stukjes gesmolten kaas in zitten. Heerlijk!
Helaas kan ik dit zelf niet zo lekker maken als
zij. Verse pizza staat ook hoog op het lijstje:
Pizza zalm met gorgonzola. Hmm.. Een
lievelingskleur heb ik eigenlijk niet. Ik vind heel
veel kleuren heel erg mooi. Vooral de warme,
vrolijke lentekleuren! In mijn vrije tijd ben ik
graag bij mijn paard, Dione. We rijden dressuur,
maar een buitenritje vind ik ook heerlijk mindful.

Ik vind het ook gezellig om met mijn vriend,
familie en vrienden te zijn, het gezellig te maken
en lekker te kletsen. Verder ben ik graag bezig
in de tuin, doe ik aan yoga en lees ik graag een
boek. Ook zet ik mij graag in voor
Ruitervereniging Rozenburg, ik geef er zo nu en
dan paardrijlessen en ook organiseer ik samen
met het Jeugdbestuur allerlei leuke activiteiten.
Welk dier zou je graag willen zijn en waar?
Het lijkt mij heerlijk om een vogel te zijn. Je kunt
overal heen vliegen! Maar, toch lijkt mijn kat
Ouzo het ook niet slecht te hebben. Hele dagen
bediend worden, een beetje relaxen, slapen…
Kat is Koning!
De top 3 van je bucketlist
Ik heb eigenlijk nog nooit echt nagedacht over
een bucketlist. Maar ik denk dat daar vooral
reisbestemmingen op zullen staan, zoals:
Schotland, Peru, Colombia, Sri Lanka,
Noorwegen…Er valt nog zoveel te zien in de
wereld. Ik ben altijd heel nieuwsgierig naar alle
verschillende landen en culturen.
Met welke bekende celebrity zou je thee
drinken en wat zou je hem/haar willen
vragen?
Ik zou wel een kopje thee willen drinken met
Elise Schaap! Lekker een dagje lachen. ☺
Je meest bijzondere dag/tijd/ervaring
Er zijn al heel veel bijzondere dagen, tijden en
ervaringen geweest. Ik vind het heel moeilijk om
er één uit te kiezen. Voor nu horen daar sowieso
de reizen naar Thailand en Cambodja bij. De
dag dat ik ging samenwonen met Steef. Ook een
mooi moment was dat Steef vorig jaar, na maar
8 weken trainen, de marathon heeft gelopen
voor een ernstig zieke vriend. Natuurlijk het
moment dat we mijn paard kochten en zo zijn er
nog meer fijne momenten en geloof ik ook, dat
er nog veel meer zullen volgen.
Welk vak vindt je het leukste om te geven?
Ieder vak heeft zijn charmes. Het schoolse leren
is natuurlijk belangrijk, maar dit kan niet zonder
sociaal emotioneel leren. Het leren omgaan met
jezelf en de ander. Het vormgeven aan dit
proces, het ondersteunen en helpen hierbij vind
ik heel belangrijk. Zorgen voor een goede relatie
tussen en met de kinderen. Dit zorgt er vanzelf
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voor dat leren mogelijk is. Verder is het zo, dat ik
dol ben op het vertellen van verhalen. Verhalen
horen bij de wereld van het kind. Via verhalen
leren ze op een bijzondere manier allerlei
aspecten van het leven kennen.
Ik geef de pen door aan: Meester Erik

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.

Agenda Geuzenschip
De agenda hebben wij voorlopig uit de
nieuwsbrief gehaald. In afwachting wat er
besloten wordt over het vervolg van het
schooljaar zullen wij de agenda aanpassen.
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