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Voor:

Terugblik gezamenlijke studiemiddag
woensdag 16 oktober
De teams van beide scholen hebben zich na een
gezellige lunch gebogen over een nieuwe visie
en missie voor de eventuele fusieschool.
Iedereen werd in de gelegenheid gesteld om
antwoord te geven op de vraag: Hoe zien wij
onszelf in de toekomst en wat is ons
bestaansrecht? Hieruit is een voorlopige visie en
missie ontwikkeld. Na de herfstvakantie hopen
wij deze met u te kunnen delen. De volgende
stap in dit proces is de mogelijke vertaling naar
de dagelijkse praktijk. Ook is er afgesproken dat
de leerkrachten van beide scholen bij elkaar een
les gaan bijwonen om elkaar beter te leren
kennen. 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 methodiek.
We kunnen terugblikken op een middag waar
stapjes gemaakt zijn richting een mogelijke
samenwerking.
Teamkamer
In de herfstvakantie zal er druk gerenoveerd
worden om een gezamenlijke teamkamer te
realiseren waarin alle collega’s samen kunnen
komen om rustig te eten en met elkaar te
kunnen overleggen.

Gymlessen op het Geuzenschip en de Mr.
Eeuwout
Beste ouders/verzorgers,
De eerste periode zit er op. De gymlessen gaan
heel goed en er wordt hard gewerkt. Er zijn nog
een paar aandachtspunten: Sieraden en losse
haren
Vrijwel iedere gymles begin ik met het wijzen op
nog aanwezige sieraden en losse haren. Wilt u
ervoor zorgen dat de lange haren op gymdagen
in een staart of vlecht zitten? Tip, doe 10
elastiekjes in de gymtas bij de kinderen die vaak
met los haar naar school gaan. Kleine oorbellen
waar geen pink in past zijn toegestaan,
armbanden en kettingen niet. Festivalbandjes,
touwtjes of andere armbanden kunnen met een
zweetbandje worden afgeschermd zodat
anderen er niet door beschadigd raken.
Gymkleding
Regelmatig worden de gymkleren vergeten,
eenmalig vind ik geen probleem. Kinderen
mogen bij mij altijd meedoen in hun gewone
kleding. Vanaf groep 5 vind ik dat uw kind er zelf
voor verantwoordelijk is. Zet u a.u.b. de
gymdagen bij u thuis op de kalender.
Gymschoenen

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

Gymschoenen zijn niet verplicht maar zeker
vanaf groep 5 aan te raden, de kinderen worden
zwaarder en het doet meer pijn als iemand met
gymschoenen op de blote voeten van uw kind
staat. Komende periodes komen er meer spelen
in de gymles waar dit voor kan komen. Als u
gymschoenen koopt dan graag geen turn- ,
balletschoentjes met gladde zolen. Hoe stroever
hoe beter, de zaal zelf is al vrij glad.
Foto’s
Ik heb afgelopen periode foto’s gemaakt in de
gymzaal. Alle nieuwe kinderen heb ik in groepjes
gefotografeerd en de kinderen die er op dat
moment niet waren later individueel. Dit ten
behoeve van een “smoelenboek”. Simpel
gezegd een namenlijst met foto’s, anders was
het voor mij niet te doen om welgeteld 142
“nieuwe” kinderen bij naam te leren. Voor de
vakantie wist ik zo’n 98 %, ben benieuwd
hoeveel ik er deze week nog weet. (Er gymmen
301 kinderen bij mij).
Tevens maak ik van bijzondere lessen wel eens
foto’s voor de groepsleerkrachten die deze dan
met u delen via klasbord of Mijnschoolinfo.
Uiteraard wis ik daarna de foto’s van mijn
telefoon. Mocht u uw kind niet op de foto willen,
dan kunt u mij een email sturen met daarin de
voornaam en achternaam en graag de groep
erbij vermelden. Dan zorg ik ervoor dat hij/zij er
niet op komt.
Verloren voorwerpen
Alles wat uw kind vergeet in de gymzaal belandt
in de bak in de hal van de gymzaal. Daar kunt u
of uw kind het terugvinden. Spullen die er langer
dan een maand in liggen doneer ik aan een
goed doel. Mocht u vragen of tips over uw kind
(ook medisch) hebben, dan kunt u mij per
bovenstaand emailadres bereiken, of op dinsdag
tot en met vrijdag even binnenlopen na 12 uur of
15.15 uur.
Met sportieve groet,
Erik van der Waal Vakleerkracht
Bewegingsonderwijs Geuzenschip en Mr.
Eeuwout E.vanderwaal@sws-vp

Infobericht ouders voortgang onderzoek
bestuurlijke fusie
14 oktober 2019
Voortgang onderzoek naar bestuurlijke fusie
vier schoolbesturen in Brielle, Hellevoetsluis,
Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne
In april van dit jaar hebben wij u geïnformeerd
over de start van een onderzoek naar de fusie
van 4 schoolbesturen. Eén van de doelen van
de beoogde fusie is om de kwaliteit van het
onderwijs voor uw kind(eren) verder te
verbeteren. Inmiddels zijn een aantal flinke
stappen gezet in het onderzoek. Uiteraard delen
we deze stappen graag met u.
Zoals in een eerdere brief al gemeld heeft de
beoogde fusie tussen de vier schoolbesturen in
zijn algemeenheid geen grote gevolgen voor u
als ouder/verzorger en voor uw kind(eren). De
scholen blijven zelfstandig, het team blijft intact,
de directeur blijft op zijn plaats en de identiteit
blijft behouden.
Zoals u weet zijn we in de binnenstad van Brielle
tegelijkertijd ook bezig naar een mogelijke
scholenfusie.
Om de mogelijkheden van de bestuurlijke fusie
in kaart te brengen, is er een projectorganisatie
gaan met stuur- en werkgroepen opgezet. De
werkgroepen advies uitbrengen over het
onderwijs, de kwaliteit en de medezeggenschap.
Maar ook over het toezicht, de identiteit, het
personeel en de financiën.
Om u als ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk
te kunnen informeren over de beoogde
bestuurlijke fusie organiseert de
projectorganisatie in november twee
informatieavonden in Hellevoetsluis en Brielle. U
ontvangt na de herfstvakantie een uitnodiging
hiervoor.

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

Bericht van de bestuurders omtrent staking 6
november
Abbenbroek, 17 oktober 2019
Betreft: landelijke onderwijsstaking 6 november
2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Woensdag 6 november a.s. organiseren de
onderwijsvakbonden (AOb, AVS, CNV, FNV en
FvOv) een staking voor het primair en
voortgezet onderwijs. De samenwerkende
schoolbesturen primair onderwijs van VoornePutten, Rozenburg en Maassluis hebben hun
steun uitgesproken voor een staking. Alle
scholen zullen daarom deze dag gesloten zijn.
Investeren in leerkrachten De continuïteit van
goed onderwijs is in gevaar. Een groeiend
lerarentekort zal op termijn voor flinke
problemen gaan zorgen. Daarom vinden wij het
belangrijk om te blijven investeren in het behoud
en opleiden van (nieuwe) leerkrachten. Om het
lerarentekort tegen te gaan, hebben we als
samenwerkende besturen een project opgezet
met de passende naam: ‘Krapte op de
arbeidsmarkt’. Per september leiden we een
tiental zij-instromers op tot leerkracht en begin
2020 volgt een tweede groep. Ook zijn we via
trajecten al enkele onderwijsassistenten aan het
opleiden tot leerkracht. En zorgen we voor
opleidingsplaatsen voor PABO studenten en
willen we die graag na diplomeren een baan
bieden binnen onze besturen. Daarnaast
hechten wij veel waarde aan het behoud van
ons huidig personeel en investeren we in hun
ontwikkeling met het aanbieden van opleidingen,
studiedagen en inspiratiebijeenkomsten. Maar
dit alles kost tijd en geld waarvoor we de steun
van de overheid hard nodig hebben. Ook de
salariëring is een urgent vraagstuk. Een
investering van de overheid voor een betere
beloning voor alle personeel en het verkleinen
van loonverschillen tussen het primair en
voortgezet onderwijs is noodzakelijk om werken
in het onderwijs aantrekkelijk te maken en te
houden. Vervanging bij ziekte Voorts speelt het
groeiend lerarentekort bij de vervanging van
zieke medewerkers. Daarom hebben de
directeuren tijdens een recente tweedaagse

afgesproken in eigen wijk en gemeentebreed
met elkaar overleg te plegen. Dit vergroot
namelijk de kans op vervanging en is daarom
een groot voordeel. Alleen wanneer er echt geen
oplossing te vinden is, zijn wij genoodzaakt uw
kind(eren) naar huis te sturen. Uiteraard zullen
de scholen u als ouder(s)/verzorger(s), waar dat
kan, zo goed en snel mogelijk hierover
informeren, zodat u zelf de opvang voor uw
kind(eren) tijdig kunt regelen. De directeur van
de school is hierin altijd uw eerste
aanspreekpunt. Willen we uw kind(eren) nu en in
de toekomst kwalitatief goed onderwijs blijven
bieden, dan zullen we met elkaar de ernst van
de situatie richting de overheid duidelijk moeten
blijven maken. Wij respecteren het stakingsrecht
van iedere medewerker en bieden hen de
mogelijkheid om aan de stakingsbijeenkomst op
6 november deel te nemen. Mocht u deze dag
niet in opvang voor uw kind(eren) kunnen
voorzien, neemt u dan contact op met de school.
Met elkaar bekijken we de opvangmogelijkheden
voor uw kind(eren). Wij hopen op uw begrip en
mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de
directeur van uw school.
Met vriendelijke groet,
Ingrid van Doesburg, voorzitter college van
bestuur Onderwijsgroep PRIMOvpr en STSWSVPR
Henk de Kock, directeur bestuurder VCO De
Kring
Harry Timmermans, directeur-bestuurder
Stichting Floréo
Nieuws uit de bibliotheek
Gezocht nieuwe biebouders!
Voor in de schoolbibliotheek zijn we nog hard op
zoek naar nieuwe biebouders.
Op dit moment zijn de biebbaasje en de
biebouders al druk bezig om de bibliotheek op
school draaiende te houden, maar we zijn nog
op zoek naar meer biebouders!
Mocht je hier interesse in hebben, stuur dan een
mail naar: mkleinobbink@bzhd.nl of bel/app
naar: 0682325236.
We kijken uit naar jullie reacties!

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

Herfstvakantie
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie
toe. Rust goed uit en geniet ervan. Wij zien
iedereen weer uitgerust terug op maandag 28
oktober!

Nieuws Geuzenschip
Afscheid juf Tilly
Vandaag heeft Tilly Dedert na 44 Jaar
werkzaam te zijn geweest op C.B.S. het
Geuzenschip afscheid genomen van alle
kinderen, leerkrachten, oud-leerlingen, ouders
en andere belangstellenden. Het was een dag
vol mooie woorden, liedjes en festiviteiten.
Wij bedanken Tilly voor haar jarenlange
enthousiasme, inzet en werk en zullen haar
zeker nog terugzien op school!

Een nieuw gezicht in groep 3/4
Na de herfstvakantie zal Mieke Vos de
ondersteunende rol op zich nemen op
woensdag, donderdag en vrijdag in groep 3/4.
Op maandag- en dinsdagochtend na de vakantie
zal zij meedraaien in de groep om woensdag
optimaal te kunnen starten. In de volgende
nieuwsbrief zal Mieke zich voorstellen. Wij heten
haar van harte welkom en zijn blij dat zij ons
team komt versterken.

Agenda Geuzenschip
21 oktober
28 oktober
30 oktober
06 november
14 november
05 december
18 december
20 december

Start Herfstvakantie
MR vergadering
Luizencontrole
Staking
Studiedag
Sinterklaas, continurooster
tot 14.00 uur
Kerstviering in de Kerk
Middag vrij, start
Kerstvakantie

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

Nieuws Eeuwout
Stand van zaken TSO
Tot op heden heeft zich niemand aangemeld om
bij de TSO te assisteren. Veel kinderen maken
gebruik van de TSO en dit moet op veilige
manier gebeuren. Om dit te realiseren zullen de
gedragsregels rond de TSO aangescherpt
worden. Bij het niet navolgen van de regels en/
of respectloos gedrag richting de vrijwilligers
zullen de leerkrachten contact opnemen met de
ouders van het betreffende kind. Het eerste
contact betreft een waarschuwing. Mocht het
gedrag zich blijven herhalen, kan het kind geen
gebruik meer maken van de TSO.
Om meer toezicht te faciliteren zal de directie
voorlopig ook toezicht houden tijdens het buiten
spelen gedurende de TSO.
Op dit moment zijn wij intern een mogelijke
invoering van een continurooster aan het
onderzoeken. Binnenkort komen wij hier in de
nieuwsbrief op terug.
Pianolessen Meester Eeuwout
Tot op heden zijn er nog een aantal plekken vrij
voor pianolessen op de woensdagmiddag of –
avond. Zowel voor kinderen als voor
volwassenen! Mocht je geïnteresseerd zijn,
neem dan contact op met Rowan de Vos via de
mail: devosrowan@gmail.com of telefonisch via:
06-239818578

Agenda Eeuwout
21 oktober
04 november
06 november
07 november
14 november
05 december
19 december
20 december

Start Herfstvakantie
Voortgangsgesprekken
groep 3-7
Staking
MR vergadering
Studiedag
Sinterklaas, continurooster
tot 14.00 uur
Kerstfeest middag vrij
Middag vrij, start
Kerstvakantie

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

