Nieuwsbrief
Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 21-02-2020

Algemeen
Fijne vakantie
De teams van beide scholen wensen alle
kinderen, ouders/ verzorgers en anderen die bij
de school betrokken zijn een fijne
voorjaarsvakantie toe! Wij zien elkaar weer op
maandag 2 maart.

Vier je voorjaarsvakantie in de bieb!
Er zijn een hoop activiteiten te doen in de
vakantie, zoals programmeren, voorlezen en het
kijken van een film. Een flyer met de betreffende
informatie wordt verstuurd.

Even voorstellen ‘De Pen’
Mijn naam is Mareike Pietjouw. Sinds 2002 werk
ik in het basisonderwijs. Eerst in Rozenburg en
daarna in Rockanje. Ik heb verschillende
groepen les gegeven, van groep 1 tot de
bovenbouw. Vanaf oktober werk ik met veel
plezier op de Meester Eeuwoutschool en het
Geuzenschip als locatieleider.
Ik ben getrouwd met Rob en samen met onze
twee kinderen Milan (12 jaar) en Marit (10 jaar)
wonen wij in Hellevoetsluis.
1: Lievelingseten, kleur en hobby's
Ik ben gek op eten en lust eigenlijk alles, van
sushi tot tapas en nog heel veel meer. Ook ben
ik gek op snoepen. Dropjes, chocolade, maar
ook chips en nootjes vind ik erg lekker.
Een favoriete kleur heb ik niet. Ik word vrolijk
van lichte kleuren. Die doen mij denken aan de
lente.
In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn gezin op
pad. Lekker naar buiten en genieten van de
frisse lucht. Mijn kinderen sporten beiden, dus ik
ben ook regelmatig op het voetbalveld en in de
turnzaal te vinden. Binnen lees ik graag en vind
ik het leuk om te koken en/ of te bakken en
natuurlijk om het lekkers allemaal op te eten.
2: Welk dier zou je graag willen zijn en
waarom?
Ik zou heel graag een vogel willen zijn. Hoog
door de lucht vliegen en met een vrij gevoel de
wereld ontdekken. Een vogel zou ik overigens
maar eventjes willen zijn. Het lijkt mij niks om
wormen en andere insecten te moeten eten.
3: De top 3 van je bucketlist.
Ik heb geen echte bucketlist, maar er zijn wel
veel plekken op onze planeet die ik graag
samen met mijn gezin zou willen bezichtigen.
Grote steden zoals New York maar ook de
mooie natuurverschijnselen en wonderen.

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

Bijvoorbeeld het Noorderlicht, de verborgen stad
Petra in Jordanië en Pyramides in Egypte zou ik
dolgraag eens willen zien. Dieren in het wild zien
tijdens een safari in Zuid-Afrika of een road-trip
door Canada staat zeker ook op mijn lijst.
4: Met welke bekende celebrity wil je koffie
drinken en wat zou je hem/ haar vragen?
Ik zou graag eens met Floortje Dessing een
kopje koffie willen drinken. Zij heeft voor diverse
reisprogramma’s de hele wereld gezien en ik
ben erg benieuwd naar haar verhalen. Vooral
het programma ‘Floortje naar het einde van de
wereld’ vind ik geweldig. Mensen die op de
verste bestemmingen hun leven leiden, super
interessant vind ik dat.
5: Je meest bijzondere dag/tijd/ ervaring.
Eigenlijk heb ik geen meest bijzondere dag/ tijd/
ervaring. Er zijn meer gebeurtenissen die indruk
op mij hebben gemaakt, zoals onze trouwdag,
de geboortes van mijn twee kinderen en alle
mijlpalen die wij als gezin meemaken. Om mee
te maken hoe onze kinderen zich ontwikkelen tot
personen met een eigen persoonlijkheid vind ik
zeer bijzonder.
6: Welk vak vind je het leukste om te geven?
Ik heb geen favoriete vak. Ik vind het geweldig
om met kinderen in gesprek te gaan. Wat houdt
ze bezig en hoe kijken zij tegen zaken aan? Dat
levert vaak verfrissende inzichten op. Niet alleen
leren kinderen van volwassenen, maar
andersom is dat zeker ook het geval.
7: Ik geef de pen door aan: juf Sarah

Nieuws Geuzenschip
Even voorstellen
Hallo allemaal, wat fijn dat ik jullie team mag
komen versterken.
Na de voorjaarsvakantie start ik in groep 3/4.
Vanmiddag ben ik al een tijd in de klas geweest.
Ik heb er in ieder geval zin in. Het lijkt me heel
leuk om weer eens in groep 3/4 te werken.
Ik ben Anke Aldus-Klink.
Ik kom uit Zuidland en ik ben al vele jaren
werkzaam in het onderwijs. Daarin heb ik allerlei
taken en functies uitgevoerd. Maar het mooiste
van het vak is het werken met de kinderen.
Ik kom maandag, dinsdag en woensdag.
Op de donderdag en vrijdag werk ik in
Hellevoetsluis op De Regenboog in groep 4.
Ik hou erg van het onderwijsvak.
Ik heb al in vele groepen les mogen geven. Vaak
in de groepen 1/2, 2/3 ,3/4 en zelfs ook een tijdje
in een 2,3/4.
Ik verzamel prentenboeken en er zijn al heel
wat boeken bij mij in de boekenkast beland.
Verhalen vertellen en verzinnen, daar hou ik erg
van. Met de taal spelen een geweldig vak.
Lezen, tekenen, dans, muziek, voetbal en skiën
zijn favoriet.
Tot na de vakantie.
Groeten Anke.

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

Agenda Geuzenschip
24 februari
02 maart
01 april
10 april
13 april
16 april
20 april
06 mei
13 mei
21 mei
22 mei
01 juni
02 juni
24 juni
17 juli

Voorjaarsvakantie
MR vergadering
Alle leerlingen vrij
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Schoolfotograaf
Start meivakantie
Start school
Studiedag
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Alle leerlingen vrij, Start
zomervakantie

Nieuws Eeuwout
Marit uit groep 7 is voorleeskampioen
Marit uit groep 7 heeft afgelopen zaterdag de
regionale voorleeswedstrijd en de publieksprijs
gewonnen. Eind maart mag ze deelnemen aan
de volgende ronde. Knap
!

Betaling TSO
Er zijn dagelijks veel kinderen die de TSO
bezoeken. Naast het toezicht houden tijdens het
eten en spelen zijn onze leidsters buiten de TSO
tijden om ook druk bezig met de administratie.
Om de administratie overzichtelijker te houden is
het verzoek om de betalingen zoveel mogelijk
via een overboeking te doen i.p.v. contant. Een
losse TSO kost 3,40 euro. Het is tevens mogelijk
om strippenkaarten te kopen. De kosten hiervan
zijn:
• 1 strippenkaart 29 euro (10 x TSO)
• 2 strippenkaarten 54 euro (20 x TSO)
• 3 strippenkaarten 77 euro (30 x TSO)
• 4 strippenkaarten 99 euro (40 x TSO)
U kunt een overboeking doen op:
NL61RABO0365491756 t.n.v. O.B.S. Meester
Eeuwout, o.v.v. de naam en groep van uw
kind(eren)

Agenda Eeuwout
24 februari
10 maart
01 april
10 april
13 april
20 april
06 mei
13 mei
21 mei
22 mei
01 juni
02 juni
24 juni
17 juli

Voorjaarsvakantie
MR vergadering
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!
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