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Algemeen
Update van school
Beste ouders/ verzorgers & kinderen,
Steeds meer beginnen wij te wennen aan het
iedere dag naar school gaan, met z’n allen in de
klas zijn, tussen de middag met elkaar een
boterham eten en hard met elkaar werken en
leren. Fijn om te zien en merken dat er rust is in
de school en dat er ondanks alle aanpassingen
door iedereen hard wordt gewerkt. Kinderen die
om 14.00 uur niet thuis opgevangen kunnen
worden en niet naar de BSO gaan, worden
opgevangen door een vaste vrijwilligster van de
TSO. Mocht u hiervan gebruik moeten maken,
kunt u een mail sturen naar Mareike Pietjouw.
Langzaam werken we toe naar het einde van het
schooljaar. Ook dit gaat er anders uitzien.
Onze twee groepen 8 zullen de school verlaten.
Helaas kan het afscheid niet op de gebruikelijke
wijze doorgaan. Samen met meester Fred, juf
Milou en enkele ouders worden creatieve
mogelijkheden onderzocht om de musical uit te
voeren volgens een livestream, in de buitenlucht
etc. De leerkrachten zullen de ouders op de
hoogte houden.
In een eerder bericht heeft gestaan dat de
kinderen geen rapport meekrijgen zoals we
gewend zijn. Ondanks dat we merken dat de
kinderen thuis enorm hard hebben gewerkt,
willen wij de afgelopen periode van thuis werken
niet negeren. De kinderen zullen zeker een
herinnering meekrijgen aan het einde dit
schooljaar. Dit zal geen overzicht van hun
resultaten zijn, maar wel een kort verslagje over
het kind. Het afsluitende tien minuten gesprek
vervalt dit jaar ook.

Mocht er contact met de leerkracht nodig zijn,
zal de leerkracht zelf contact opnemen. U kunt
zelf uiteraard ook altijd contact opnemen met de
leerkracht indien u dit nodig acht.
Wij merken dat er op allerlei creatieve manieren
fijne gesprekken plaats vinden. Wij zijn dan ook
ontzettend blij met positieve berichten van
ouders en werden zelfs getrakteerd op heerlijke
stroopwafels.

Wij zijn enthousiast aan de slag met
voorbereidingen om het nieuwe schooljaar op
een spetterende manier te openen. Hier zal nog
informatie over volgen.

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

Aangepaste richtlijnen omtrent
neusverkoudheid bij jonge kinderen.
Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de
adviezen voor kinderen met neusverkoudheid
aangepast. Voor de scholen betekent dit dat
kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 & 2
zitten bij neusverkoudheid zonder koorts naar
school mogen, behalve als zij een gezinslid
hebben met klachten passend bij COVID-19.
Voor overige vragen en opmerkingen kunt u
altijd telefonisch contact opnemen met school of
een mail sturen naar de directie
(c.stenneken@primovpr.nl en/ of
m.pietjouw@sws-vpr.nl ). Wij staan u graag te
woord.
Groepsverdeling 2020-2021
Vorige week hebben wij de groepsverdeling
bekend gemaakt. In de nieuwsbrief heeft de
leerkrachtverdeling, maar ook het bericht
gestaan dat de verdeling van diverse leerlingen
nog gecommuniceerd wordt. Dit betreft de
indeling van de vier kleutergroepen, de twee
groepen 3 en de groepen 5/6 , 6/7 van de
Meester Eeuwoutschool. De leerkrachten zijn
hier druk mee bezig. Ons streven is om dit
volgende week te communiceren. De overige
groepen blijven intact. De leerkrachtverdeling
van groep 4 zal er als volgt uitzien:
Groep 3A (ME) wordt groep 4A met juf Deborah.
Groep 3B (ME) wordt groep 4B met juf Ariëlle en
Daniëlle.
Groep 3 (GS) wordt groep 4C met juf Iris en juf
Ellen.
Mochten er nog onduidelijkheden zijn, kunt u
vanzelfsprekend contact opnemen.
Even voorstellen ‘de Pen’
Dankjewel voor het doorgeven van de Pen, juf
Anneke! Ik ben Hedi Jansen en met heel veel
plezier juf van groep 1/2. Ik ben al heel lang juf
van de kleuters. Direct na de Pabo ben ik
begonnen in een kleutergroep op een
basisschool in Rotterdam. Toen mijn oudste
dochter, Julie, werd geboren, nu bijna 20 jaar
geleden, ben ik een tijdje geen juf geweest. Ik

werkte toen voor uitgeverij Zwijsen aan een
methode voor groep 1/2 en daarnaast had ik een
klein bedrijfje, Juf Jansen. Ik ontwierp producten
voor baby’s en peuters die ik liet maken en
verkocht aan winkels en later ook nog in een
webshop. In die periode is ook mijn tweede
dochter geboren, Jasmijn. En toen zij 5 ½ was,
ben ik weer gaan werken als juf. Deze
zomervakantie werk ik al weer 12 jaar op de
Meester Eeuwout.
Ik ben 51 jaar geleden geboren in Haastrecht,
een dorpje in de buurt van Gouda. Ik heb daarna
nog een tijdje in Gouda gewoond. Toen ik Simon
leerde kennen zijn we samen gaan wonen in
Zuidland en omdat we ons huis en het plekje
waar het staat zo fijn vinden, wonen we daar nu
nog steeds. Julie en Jasmijn zijn inmiddels 19 en
18. Julie woont op kamers en is dus niet zo vaak
meer thuis, maar gelukkig voor mij komt ze in
het weekend nog wel naar huis (met een
stapeltje wasgoed). O ja, we hebben ook nog
een kat en een pony.
Lievelingseten, kleur en hobby’s
Toen ik klein was hield ik heel erg van snoep.
Mijn vader zei weleens voor de grap dat ik later
maar op een snoepberg moest gaan wonen. Dat
leek me toen wel echt een heel goed plan. Ik
heb een tijdje heel gezond gegeten met veel
groente, fruit en noten en voelde me toen zo fit
dat ik nu het meeste van gezond eten hou. Wat
ik ook lekker vind is het eten uit mijn eigen
tuintje: stoofpeertjes en appeltaart in de herfst
en aardbeien en frambozen in de zomer. En
lekker muntthee.
Ik hou erg van lichte kleuren: lichtblauw,
lichtroze, lichtgeel, lichtgroen en ook van wit. Het
is net of daar een beetje het licht door schijnt,
want eigenlijk hou ik het meeste van licht, maar
dat is natuurlijk geen kleur.
Ik hou heel erg veel van mijn werk bij de
kleuters. Ik vind het heerlijk om dingen te
verzinnen en te maken voor in de klas. Dat is
eigenlijk wel echt een hobby. Ook hou ik van
tekenen en in de zomervakantie schrijf ik altijd
verhaaltjes. Misschien dat ik daar ooit nog eens
een boekje van laat maken. Wat ik nog meer
leuk vind is een film kijken, thuis of in de bios
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(het liefst een met ‘fantasy’ of van Wes
Anderson), uitstapjes maken met Simon en de
meiden, ergens koffie drinken met een vriendin
en lekker schommelen in mijn hangmat onder de
appelboom.

Welk dier zou je graag willen zijn en waar?
Een vogel. Misschien een merel of een ander
zangvogeltje. Ik zou dan ergens aan de rand van
een dorpje bij een bos willen wonen. En dat ik
dan ’s avonds bij een oud meneertje of
mevrouwtje in de tuin hoog in een boom wat
wijsjes fluit. En dat dat meneertje of mevrouwtje
daar dan heel blij van wordt.
De top 3 van je bucketlist
1. Net als juf Anneke een keer een tochtje in een
luchtballon maken.
2. Met 2 vriendinnen naar onze goede vriendin
die in New York woont (we zijn al aan het
sparen).
3. Een pop maken in het atelier van Ineke Gray
(juf Manouk en ik hebben hiervoor al plannen).
Met welke bekende celebrity zou je thee
willen drinken en wat zou je hem/haar willen
vragen?
Mies van Hout. Zij maakt zulke mooie
prentenboeken. Ik zou dan eigenlijk gewoon
alleen maar willen kijken hoe zij werkt en dan
steeds thee (of koffie als ze dat liever drinkt)
voor
haar halen. Natuurlijk zou ik dan af en toe
dingetjes vragen over hoe zij werkt, maar ik zou
vooral stil willen kijken. Of met Marije Tolman,
want ik vind haar Mejuffrouw Muisboekjes
geweldig.
Je meest bijzonder dag/tijd/ervaring?
De allerfijnste periode vond ik toen mijn meiden
nog kleine meisjes waren, peutertjes en
kleutertjes. Ik heb daar echt heel erg van
genoten. En mijn eigen kleutertijd bij juffrouw
Jannie op kleuterschooltje Het Merelnestje (kan
het schattiger) vond ik ook heerlijk.
Welk vak vind je het leukste om te geven?
Dit vind ik de allerlastigste vraag, want ik vind
echt heel veel dingen leuk in de klas. Ik vind
vrijdag wel de allerfijnste dag, dat mag

misschien ook wel. We bakken dan ’s morgens
koekjes die we ’s middags opeten bij de
Sprookjesthee. Door Corona bakken we nu even
geen koekjes, maar ik hoop dat dat snel weer
kan.
Ik geef de pen door aan: juf Lerine
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