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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 identiteit u informeren over de
onderwerpen waar zij mee bezig zijn.
De werkgroep identiteit bestaat uit een aantal
leerkrachten en ouders van beide scholen. De
werkgroep heeft de opdracht gekregen om een
beeld te schetsen van de nieuwe school op het
gebied van identiteit. Onder ‘identiteit’ wordt het
inspirerende en bindende element verstaan
tussen overtuiging en handelen. Het uit zich
door het omgaan met elkaar, het pedagogisch
handelen en het onderwijs. Kortom een
onderwerp waar veel over gesproken wordt en
waar veel meningen over zijn.
De nieuwe school wordt een
samenwerkingsschool en dit betekent dat de
identiteiten van beide ‘vorige’ scholen tot uiting
komen.
De werkgroep heeft in eerste instantie zoveel
mogelijk informatie verzameld. Vanuit de ouders
is er veel input aangeleverd. Tijdens
ouderavonden is onder andere op flappen
geschreven wat de parels zijn van beide scholen
en ook de puzzels rondom de
samenwerkingsschool zijn in kaart gebracht.

De teams van beide scholen hebben tijdens
gezamenlijke vergaderingen en studiedagen
gesprekken gevoerd rondom de identiteit van
hun school zoals bijv. normen en waarden en
rituelen die kenmerkend zijn voor de school.
Door het voeren van deze open gesprekken
merkten de teams van beide scholen dat er heel
veel overeenkomsten zijn. Aandacht voor alle
leerlingen, zorgen voor elkaar en de omgeving,
het belang zien van een fijn pedagogisch klimaat
en het belangrijk vinden om samen te komen
tijdens vieringen en een maandsluiting.
Ook merken wij dat er een ‘natuurlijke’
samenwerking ontstaat tussen de teamleden
doordat de groepen sinds dit schooljaar
verspreid zitten door beide scholen. Teamleden
lopen onbevangen bij elkaar naar binnen voor
vragen en/ of een gezellig praatje, kinderen van
beide scholen worden door leerkrachten
opgevangen en indien nodig aangesproken en
er worden regelmatig gezamenlijke activiteiten
georganiseerd door diverse groepen.
Uiteraard kunnen wij er niet omheen dat er ook
verschillen zijn tussen de beide scholen. Het
christelijke geloof speelt daarin een centrale rol.
Ook hier houdt de werkgroep zich mee bezig.
Respect en openheid zijn kernwoorden die veel
genoemd worden door ouders en teamleden.
Vanuit dit perspectief wordt ook het geloof
omarmd.
De werkgroep zal adviezen uitbrengen naar de
projectgroep met betrekking tot de invulling
hiervan.
Er zijn genoeg onderwerpen waarover wij in
gesprek zijn met elkaar. Doordat wij met elkaar
de gesprekken voeren, merken wij dat er mooie
resultaten ontstaan. Vanuit deze ervaring
hebben wij er alle vertrouwen in dat wij met
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elkaar een samenwerkingsschool kunnen
neerzetten waarin er oog is voor alle kinderen en
waar vanuit openheid, respect en veiligheid
iedereen mag zijn die hij/zij is.
Tijdens de ouderavond op maandag 9 maart zal
de werkgroep identiteit een presentatie
verzorgen.
Mochten er voor die tijd vragen zijn kunt u
contact opnemen met Mareike Pietjouw
m.pietjouw@sws-vpr.nl (voorzitter van de
werkgroep identiteit).

Even voorstellen ‘De Pen’
Mijn naam is Fred Otte, ik geef les aan groep 7/8
van de Meester Eeuwoutschool. Ik begon met
lesgeven in 1977 op de Erasmusschool in
Schiedam, de stad waar ik ook geboren ben. Na
11 en ½ jaar verkaste ik naar Capelle aan den
IJssel, waar ik ging werken op de CSV, de
Capelse schoolvereniging. In augustus 2000
kwam ik naar Brielle en ging werken op de
Meester Eeuwoutschool, Sint Catharijnehof.
Daar ben ik nu dus aan mijn twintigste
schooljaar bezig.
Ik ben getrouwd met Franka en wij hebben een
zoon, Robin.
Lievelingseten, kleur en hobby's
Ik houd wel van lekker eten, mijn lievelingseten
is de Hollandse kost; stamppot boerenkool,
andijvie en zuurkool met worst zie ik graag op

tafel. Maar voor macaroni kun je me ook wakker
maken.
Mijn lievelingskleur is groen, altijd zo geweest,
maar waarom? Ik weet het niet.
Misschien heeft het te maken met de
basketbalclub Boston Celtics, daar ben ik al
vanaf mijn dertiende fan van. Zij spelen namelijk
in het groen. Basketbal is mijn sport, van 1967
tot 2004 heb ik fanatiek gespeeld, maar na twee
kapotte knieën, zit dat er niet meer in. Na de
gymles, doen we echter nog steeds de “shoot
out”!
Andere hobby’s zijn (waren) : stripboeken
verzamelen , grammofoonplaten verzamelen ,
Garfield spullen verzamelen en sinds 2005
muziek maken. Ik speel basgitaar in de
schoolband en in ‘Remember Toronto. ‘Samen
muziek maken is echt het leukste dat er is.
Welk dier zou je graag willen zijn en
waarom?
Wij hebben thuis 2 katten: Lizzy en Cuby. We
houden veel van ze en we vertroetelen ze heel
erg. Af en toe zou ik wel eens met ze willen
ruilen.
De top 3 van je bucketlist.
Ik heb geen bucketlist; hoewel ik het
Noorderlicht nog wel eens zou willen zien.
Franka en ik hebben al veel van de wereld
gezien en bij het ouder worden hebben we
eigenlijk geen wilde reisplannen meer.
Ik wil nog wel blijven werken zolang onze
situatie en gezondheid dat toe laat.
Met welke bekende celebrity wil je koffie
drinken en wat zou je hem vragen.
Pfff, dat vind ik een moeilijke, ik ben niet zo
bezig met beroemdheden. Koffie drinken doe ik
wel graag en dat doe ik het liefst samen met
mensen, die een verhaal hebben te vertellen. Ik
ben nog steeds nieuwsgierig en geïnteresseerd
in veranderingen.
Je meest bijzondere dag/tijd/ ervaring.
Op mijn leeftijd zijn er heel veel bijzondere
momenten geweest. Toch zijn er twee perioden
geweest, die me het meest bij gebleven zijn.
De eerste is de geboorte van mijn zoon Robin.
Hij werd geboren met een longontsteking en het
was niet duidelijk of hij de eerste nacht zou
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halen. Dat deed hij gelukkig wel, maar hij is
vanaf dat eerste moment wel onze grootste zorg
gebleven.
De tweede bijzondere periode is van heel
recent. Twee jaar geleden liep mijn vrouw een
levensbedreigende scheuring in de aorta op. Na
een spoedoperatie brak een onzekere tijd aan.
Ik ben toen enorm gesteund door mijn collega’s,
ouders van school en zeker ook door de
kinderen, die op dat moment bij mij in de klas
zaten. Franka is er al worstelend nog steeds en
daar ben ik dankbaar voor. Maar ik ben alle
mensen, die mij in die moeilijke periode hebben
gesteund ook bijzonder dankbaar.
Welk vak vind je het leukste om te geven?
Ik vind eigenlijk alles wel leuk. Oké,
verkeerslessen vind ik wat minder. Maar vooral
wereldverkenning en dan met name topografie,
doe ik toch wel het liefst en verhalen vertellen,
natuurlijk.
Ik geef de pen door aan: juf Deborah

Weetje over Wubbo Ockels
In deze woning bracht Wubbo Ockels (19462014), de eerste Nederlander in de ruimte, een
paar jaar van zijn jeugd door. ,,Wanneer precies
weten we niet'', aldus Leo. Vaststaat dat
Wubbo's broertje Johan Hendrik in 1952 in de
Geuzenstad het levenslicht zag. De heer
Langeveld, van de voormalige wooninrichting,
herinnert zich mevrouw Ockels als klant. In 1955
vertrekt het gezin Ockels naar Groningen.
Wubbo zou altijd contact houden met zijn lerares

van de Meester Eewoutschool, Geertje Gelms
(1918-2012).

Het volledige artikel heeft afgelopen woensdag
in het AD gestaan.
Verzoek
Onze leerkrachten zijn niet alleen tijdens
schooltijd, maar zeker ook na schooltijd aan het
werk. Voorbereiden en evalueren van de
schooldag, overleggen met collega’s en het
uitvoeren van administratieve taken zijn een
aantal voorbeelden. Het is prettig om deze
werkzaamheden in alle rust te kunnen uitvoeren.
Wij merken dat er na schooltijd nog onrust op de
gang is rondom de BSO. Dat is begrijpelijk
omdat de kinderen hun jassen en tassen aan de
eerste kapstok van de kleuterlokalen hangen.
Wij merken ook dat kinderen toch verder de
gang inlopen en in de lokalen komen als zij naar
huis gaan. Wij zijn met de BSO in overleg om
verrijdbare kapstokken aan te schaffen. Tot die
tijd verzoeken wij erop te letten dat de kinderen
niet verder de school ingaan dan de kapstok,
zodat de leerkrachten in alle rust hun werk
kunnen blijven doen. Alvast hartelijk bedankt
voor de medewerking.
Hulp gevraagd
Voor het afvoeren van ‘groot’ afval dat op en
rond de schoolpleinen is blijven liggen zoals
houten pallets en een kapotte basketbalpaal, zijn
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wij op zoek naar iemand met een aanhanger die
in de gelegenheid is om de spullen voor ons
naar de vuilstort te brengen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Mareike
Pietjouw (m.pietjouw@sws-vpr.nl) of gerust even
binnen lopen.

Nieuws Eeuwout
Nieuws van de leerlingenraad
Voor de kerstvakantie is de leerlingenraad actief
bezig geweest.
Zij hebben een brief naar het gemeentehuis
gebracht. Deze brief hebben zij zelf geschreven
met het verzoek voor een zebrapad naar het
‘geitenweitje’ en meer speeltoestellen op het
speelveld. Inmiddels is er post terug gekomen.
Het verzoek is binnen gekomen en wordt
behandeld. Wij wachten de reactie af.
Ook hebben zij kerstkaarten gebracht en
uitgedeeld aan bewoners van de Plantage.
Daar werden zij hartelijk en dankbaar
ontvangen. De leerlingenraad heeft nog veel
plannen waaronder het organiseren van een
opruim-actie samen met de leerlingenraad van
het Geuzenschip. Binnenkort zal hier meer
informatie over volgen.

Agenda Eeuwout
30 januari
31 januari
04 februari
06 februari
07 februari
20 februari
21 februari
24 februari

Staking
Staking
MR vergadering
Studiedag
Koffieochtend
Rapport mee
Meester en juffendag
Voorjaarsvakantie
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09 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

Ouderavond thema fusie
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

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
09 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

Staking
Staking
Studiedag
Koffieochtend
MR vergadering
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Ouderavond thema fusie
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
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