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Algemeen
Update van school
Beste ouders/ verzorgers,
Een warme week is achter de rug. Er is
wederom hard gewerkt en een welverdiend
weekend staat voor de deur.
De laatste weken van dit schooljaar staan voor
de deur en de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar zijn dan ook al in volle gang. In de
volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren
over de geplande studiedagen, de schooltijden
na de zomervakantie, de gymtijden, etc. Deze
onderwerpen staan op de agenda van de
gezamenlijke MR vergadering van maandag 29
juni.
Voor 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.

Kennis maken met elkaar
Nu dit schooljaar langzaam ten einde gaat,
kijken wij alvast vooruit naar het volgende. Na
een welverdiende zomervakantie weer een
nieuwe start, in een nieuwe klas bij een nieuwe
juf of meester. Om het een stuk minder
spannend te maken, gaan de kinderen op
woensdagochtend 15 juli van 9.00 tot 10.00 uur
een uurtje kennis maken met hun nieuwe juf of
meester. Kinderen die 4 jaar worden in of net na
de zomervakantie worden ook van harte
uitgenodigd hiervoor. Eveneens kinderen die in
een hogere groep van een andere school
komen. De ouders van deze kinderen worden
hier apart over geïnformeerd. Wij zien ernaar uit
om iedereen in de groepen te verwelkomen.

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

Reminder
Wij houden ons nog steeds aan de
onderstaande adviezen.

Even voorstellen ‘de Pen’
Dankjewel juf Hedi, voor het ontvangen van de
Pen!
Mijn naam is Lerine van Deventer, getrouwd met
Gerard, we wonen in de binnenstad van Brielle.
Hier zijn ook onze drie dochters, Ilke, Anoek en
Jasmijn opgegroeid, ze zijn inmiddels
volwassen, maar komen nog heel graag langs
op hun geboortestek. Ik koester de momenten
dat het huis, inmiddels is het gezin aangevuld
met drie jongens, vol roering is.
Toen ik van de opleiding kwam ben ik niet direct
in het onderwijs gaan werken. Mijn eerste
werkplek was op kdv “Zonnehof” in Spijkenisse,
een kinderdag verblijf voor meervoudig
gehandicapte kinderen. Een mooie tijd waar ik
met heel veel plezier heb gewerkt.
Na de geboorte van onze oudste dochter ben ik
daar gestopt en ben ik gaan werken bij stichting
“Doerak” welke toen het eerst kinderdagverblijf
“Watergeusje” ging opzetten, inmiddels
onderdeel van Humankind
Stichting Doerak had ook een gastouderbureau,
waar ik een aantal jaar als

bemiddelingsmedewerker werkzaam geweest. In
2001 werd er een leerkracht gevraagd voor
groep 1/2 van onze school, toen nog
basisschool de Ark en heb ik de overstap
gemaakt naar het onderwijs.
Ik had toen mijn jongste dochter Jasmijn in de
klas en herinner me nog goed dat we als grapje
op mijn neus drukten als we naar huis gingen ,
het mama knopje ging dan aan.
Dus nu alweer heel wat jaartjes, met veel
plezier, de kleutergroepen mogen begeleiden.
Volgende schooljaar ga ik lesgeven in groep
drie, een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in
heb.
Lievelingseten, kleur en hobby’s:
In mijn vrije tijd, sta ik graag in de keuken, maak
een wandeling of een tochtje op de fiets. Op
woensdagavond werk ik als vrijwilliger op de
rommelmarkt aan de Coppelstockstraat.
Vanwege de coronamaatregelen is deze markt
nog steeds gesloten . Ook het popkoor waar ik
al heel wat jaartjes lid van ben kan momenteel
niet repeteren. Heel jammer want we zouden in
september ter gelegenheid van ons 10 jarig
jubileum een weekend in Duitsland gaan zingen.
Maar mijn grootse hobby kan ik gelukkig wel
uitvoeren en dat is klussen in ons huis. Geef mij
maar een hamer en een zaag en ik ben
helemaal gelukkig.
Een echte lievelingskleur heb ik niet, ligt meer
aan het doel waar ik een kleur voor moet kiezen.
Wat eten betreft, is er zoveel wat ik lekker vind,
maar ik probeer ook graag nieuwe recepten uit.
Top 3 van je bucketlist:
Een echte bucketlist heb ik eigenlijk niet, wel
dingen waar ik wel eens over dagdroom. Zo lijkt
het mij heerlijk echt te ontspullen en in een tiny
house te gaan wonen, of nog eens contrabas te
leren spelen. Of toch motor gaan leren rijden. De
proefles welke ik vorig jaar heb gevolgd vond ik
super.
Met welke bekende celebrity zou je thee
drinken en wat zou je hem/haar willen
vragen?
Er zijn zoveel mensen te bedenken, welke je wel
eens in echt zou willen ontmoeten. Voor mij zou
het meer een uitdaging zijn om kennis te mogen
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maken met allerlei beroepen. Een dag meelopen
met een verpleegkundige, een minister, een
postbode, enz…
Je meest bijzondere dag/tijd/ervaring
Ja de meest bijzondere ervaring is de geboorte
van onze drie dochters. Dat zijn de dagen welke
je nooit meer vergeet. Daarnaast de heerlijke
kampeervakanties met ons gezin. Een hele
speciale tijd heb ik met mijn oudste dochter
mogen ervaren op het eiland Kreta. Zij is
kunstenares en mocht daar exposeren in een
klein stadje. Wij hebben toen samen een weekje
in de kunstenaarswereld geleefd. Dit was het
toppunt van ontspanning.
Welk vak vind je het leukste om te geven?
In groep 1/2 lopen de vakken vaak wat meer
door elkaar heen, maar voorlezen vind ik heel
leuk om te doen. En mooi prentenboek of
verhaal en dan die koppies die zo geboeid naar
je zitten te luisteren!
Ik geef de pen door aan: Caroline Stenneken.

Agenda Geuzenschip
29 juni
17 juli
20 juli

MR vergadering gezamenlijk
Studiedag
Start zomervakantie
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Studiedag
Start zomervakantie

Nieuws van de bibliotheek
Ook tijdens de zomervakantie worden veel leuke
activiteiten in de bibliotheek georganiseerd.
Deze zijn te lezen in de flyer: flyer Summer
School.
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