Nieuwsbrief

Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 27-03-2020

Algemeen

kinderen die we tot nu toe ontvangen hebben,
samen komen we er echt wel uit!

Update van school
Beste ouders/verzorgers & kinderen,
Na de tweede week thuis kunnen we
concluderen dat dit een bijzondere tijd is en het
voor iedereen even zoeken is naar een goede
balans.
Waarschijnlijk heeft u schema’s/roosters
gemaakt voor uw kind)eren) en hoopt u dat ze
uren leren (d.m.v. het schoolwerk en online
oefeningen). Heel fijn dat u als
ouders/verzorgers bij wil dragen aan het
onderhouden van de kennis van uw kind(eren)
en dit ook mogelijk maakt terwijl u tevens (thuis)
moet werken. Hartelijk dank daarvoor, want het
is belangrijk om kennis te onderhouden, maar
niet het belangrijkste.
Kinderen kunnen anders reageren dan ‘normaal’
en/of ze zijn misschien moeilijk te motiveren om
het huiswerk te maken. Dit is te verwachten
onder deze omstandigheden. Waar kinderen
behoefte aan hebben, is om zich veilig en geliefd
te voelen. Het belangrijkste voor ons is het
welzijn van alle gezinsleden, want werk
combineren met het opvoeden van kinderen
hoeft niet altijd makkelijk te zijn. Weet dan ook
dat we ontzettend blij zijn met alle inzet.
Hoe de situatie er na 6 april uit gaat zien, weten
we nog niet. Wij zullen er alles aan doen om het
beste onderwijs voor uw kind(eren) te verzorgen.
En met de hulp thuis gaat dat zeker lukken.
Maakt u zich geen zorgen over een eventuele
achterstand op school. Als we terug zijn in het
klaslokaal, gaan we de koers corrigeren en de
kinderen tegemoetkomen op hun niveau.
Leerkrachten zijn hier experts in. Nogmaals
bedankt voor de positieve berichten van u en de

De opvang van de kinderen waarvan ouders een
vitale functie uitoefenen en geen andere
opvangmogelijkheid hebben, vindt nog steeds
plaats aan het Gooteplein 5a-c. Afgelopen
dinsdag is er een nieuwsbrief verstuurd met
algemene informatie en de manier van
aanmelden. Dit verloopt niet meer via de school,
maar via een algemeen emailadres.
Mocht u gebruik willen maken van en in
aanmerking komen voor de opvang kunt u een
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mail sturen naar:
opvangbrielsescholen@primovpr.nl
Uiteraard kunt u nog steeds met andere vragen
en/of opmerkingen bij ons terecht. Aangezien
het schoolgebouw gesloten is en de
leerkrachten zoveel mogelijk vanuit huis werken
is de school telefonisch niet te bereiken.
Communicatie via de mail
(c.stenneken@primovpr.nl) en/of
(m.pietjouw@sws-vpr.nl) blijft het meest
effectief. Wij hopen uiteraard dat we iedereen
snel weer persoonlijk kunnen begroeten en
wensen iedereen het allerbeste toe!
Planning Fusie
In de nieuwsbrief van vorige week heeft gestaan
dat op donderdagavond 2 april een ouderavond
online gepland staat. Om 20.00 uur zal de avond
van start gaan. De werkgroepen onderwijs en
identiteit zullen dan onder andere de plannen
presenteren. Ook wordt er informatie gedeeld
over de schoolvisie en missie. Tevens bestaat
de mogelijkheid om vragen in te sturen die
online beantwoord zullen worden. Volgende
week zullen wij een link versturen waarop geklikt
kan worden om de ouderavond te volgen.
Na de ouderavond staat de ouderraadpleging
gepland. Deze zullen wij via een digitale enquête
houden met behulp van het programma
SurveyMonkey. Hier krijgt u volgende week
meer informatie over.

Even voorstellen ‘De Pen’
Mijn naam is Wanda Noordanus en ik woon met
mijn man en mijn 2 dochters Evelien (11 jaar) en
Jiske (9 jaar) in Hellevoetsluis. Daar heb ik niet
altijd gewoond. In 2008 ben ik van Utrecht naar
Hellevoetsluis verhuisd. In Utrecht werkte ik tot
die tijd heel wat jaren op OBS Overvecht. Toen
ik in Hellevoetsluis kwam heb ik de eerste jaren
ingevallen, maar kreeg daarna gelukkig een
vaste baan op het Geuzenschip. Nu werk ik,
samen met mijn fijne collega Karen de Gans, in
groep 5/6. Het leuke aan het onderwijs is dat er
geen dag hetzelfde is en dat komt doordat je
met kinderen werkt die mede de dag met jou
vormen.
1.Lievelingseten, kleur en hobby’s
Ik ben gek op pasta, sushi, mosselen en lekkere
tapas hapjes. Onderdeel van het lekker eten, is
het gezellig tafelen in goed gezelschap
natuurlijk! Blauw en groen tinten vind ik mooi,
maar ook vrolijke en warme kleuren.
In mijn vrije tijd ben ik graag in de buitenlucht,
wandelen bij het strand bijvoorbeeld en even
lekker uitwaaien. Ik kan dan ook erg genieten
van de natuur. Ook ben ik regelmatig te vinden
bij het hockeyveld, waar mijn kinderen trainen of
een wedstrijd spelen. Verder luister ik graag
muziek, ik heb dan ook veel bewondering voor
mensen die heel mooi kunnen zingen of een
instrument bespelen en daar helemaal in op
gaan. Daarnaast ben ik dol op reizen en alle
nieuwe indrukken die je daar bij opdoet.
2. Welk dier zou je graag willen zijn en
waarom?
Mijn lievelingsdier is een dolfijn en dat lijkt me
stiekem ook best leuk om een dagje te zijn. Ik
ben dol op water en dan in snelle vaart door de
golven heen zwemmen en ook nog mooie
sprongen maken. Het water geeft zo’n fijn
ontspannen en vrij gevoel. De onderwaterwereld
is sowieso heel fascinerend en dan hoef ik een
keer geen duikbril en snorkel op!
3. De top 3 van je bucketlist:
Ik ben, toen ik nog geen kinderen had, naar
Indonesië geweest en vond dat een heel
indrukwekkend land qua cultuur, natuur, kleuren
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etc. Ik heb toen maar een deel gezien en ben
daar zeker nog niet klaar. Ook zou ik nog wel op
een soort safari door Afrika willen reizen en van
redelijk dichtbij die
indrukwekkende dieren zien. Rondreizen in een
camper door Noorwegen en Zweden staat ook
nog wel op mijn lijstje. Zwemmen met dolfijnen
moet ik toch ook nog eens afstrepen, want dat
wilde ik als kind al. Trouwens, het is belangrijk
dat je altijd wat te dromen over houdt en dat
hoeft niet altijd heel ver weg te zijn. Genieten
met de grote G!
4. Met welke bekende celebrity wil je koffie
drinken en wat zou je hem/haar willen
vragen?
Ik zou eerst vragen of er ook thee is, want koffie
vind ik niet lekker helaas (wel lekker ruiken). Het
theemomentje zou ik dan voor een goed
gesprek willen delen met Isa Hoes. Ik vind haar
een hele sterke vrouw en mooi mens. Waar we
over zouden praten? Hoe ze in het leven staat
en wat alle ervaringen met haar als persoon
gedaan hebben.
5 Je meest bijzondere dag/tijd/ervaring?
Natuurlijk de geboorte van mijn twee dochters!
Het is zo mooi om al die fases te doorlopen en
ze groot en steeds zelfstandiger te zien worden.
Ik ben dan ook elke dag trots op wie ze zijn en
wat ze in hun jonge leven al bereikt hebben.
Bijzondere ervaringen: mooie, grappige en
waardevolle momenten met mijn gezin, familie of
vrienden, maar ook het ontdekken van plaatsen
of plekken tijdens het reizen op vakantie. Een
gekke bijkomstigheid is dat geuren voor mij extra
kunnen bijdragen aan een mooie
ervaring/herinnering.
6. Welk vak vind je het leukste om te geven?
Er zijn zoveel leuke vakken! Maar de taalvakken
vind ik zeker erg leuk. Van het voorlezen uit een
mooi of grappig kinderboek kan ik erg genieten,
vooral als de groep helemaal in het verhaal zit!
Het allerleukste van mijn vak is het in gesprek
gaan met kinderen en te luisteren naar hun
waardevolle en creatieve ideeën, meningen en
inzichten. Daar kunnen wij als volwassenen
vaak echt nog wat van leren. Daarnaast werken
we met Grej of the Day waar bijzondere

onderwerpen aan bod komen met interessante
informatie en leuke weetjes.
7. Ik geef de pen door aan: juf Milou Bootsma

Informatie mbt corona vanuit het NJI
(Nederlands Jeugd Instituut) voor kinderen:
Kan ik nog wel buitenspelen met vriendjes?
Ja dat mag. Wel is het belangrijk dat je op een
paar dingen let:
* Het is beter dat je niet met teveel kinderen
tegelijk in de speeltuin dichtbij elkaar speelt.
* Probeer ook wat afstand te houden met andere
kinderen. Zorg dat er minstens 1,5 meter tussen
jullie zit. Spelletjes die daar fijn voor zijn: een bal
overtrappen, samen fietsen, frisbeeën of een
parcours rennen of skaten.
* Heb je (een beetje) keelpijn, ben je verkouden,
heb je koorts of voel je je niet lekker? Dan moet je
binnen blijven. Zo maak jij de kans dat je andere
kinderen én hun ouders, opa of oma besmet
kleiner.
* Heeft iemand bij jou thuis koorts? Dan moet je
extra voorzichtig zijn en binnen blijven.
* (Video)bel van te voren met je vriendjes over deze
regels. Je kunt dan ook met elkaar bespreken welke
spelletjes jullie tijdens het buiten spelen nog goed
kunnen doen, met een beetje ruimte tussen jullie
in!

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

* Overleg ook altijd even met je ouders. Wat wil je
gaan doen buiten? En wat spreken jullie hierover
af?
* Vergeet ook niet je handen te wassen als je
uitgespeeld bent!
Kan ik nog thuis met vrienden afspreken
(bijvoorbeeld om te gamen)?
Ja dat kan. Wel is het belangrijk dat je je ook hier
aan een paar afspraken houdt:
* Het is niet de bedoeling om met veel vrienden
tegelijk af te spreken. Spreek met maximaal één of
twee vrienden tegelijk af. Je mag niet meer dan 3
mensen bij je thuis uitnodigen. Houd ook hierbij
minimaal 1,5 meter afstand.
* Zorg ervoor dat iedereen zijn handen wast als hij
of zij binnenkomt.
* Spreek van te voren af dat het niet doorgaat als
iemand niest, verkouden is, keelpijn heeft of
verhoging of koorts heeft. Ook als iemand bij een
van je vrienden thuis, zoals zijn of haar vader of
moeder, koorts heeft, moet ook je vriend of
vriendin thuisblijven. Ook als iemand bij jou thuis
deze klachten heeft, moet jij thuisblijven. En mag je
niemand bij jouw thuis uitnodigen. Zo voorkom je
dat je je vrienden aansteekt.
* Zorg er als je gaat gamen voor dat je controllers
schoon zijn. Maak ze als je klaar bent ook weer
schoon.
* Ga niet dichtbij elkaar op de bank zitten, maar
zorg dat er een lege stoel tussenstaat.
Voor verdere informatie zie:
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen-enjongeren/Coronavirus-vraag-en-antwoord-voorkinderen-en-jongeren
Bij vragen mag ook altijd contact worden
opgenomen met de jeugdverpleegkundige van het
Centrum Jeugd en Gezin:
Linda de Geus
l.de.geus@cjgrijnmond.nl
06-35124793

Nieuws Eeuwout
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit de groepen kunt u volgen via de app
Klasbord. Bent u nog niet aangemeld? Bij de
leerkracht van uw kind, kunt u een aanmeldcode
vragen

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

Ouderavond online fusie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Start meivakantie
Start school
Studiedag
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Alle leerlingen vrij, Start
zomervakantie

Nieuws Geuzenschip
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit de groepen kunt u volgen via de app
Klasbord. Bent u nog niet aangemeld? Bij de
leerkracht van uw kind, kunt u een aanmeldcode
vragen.

Agenda Geuzenschip
02 april
10 april
13 april
20 april
06 mei
13 mei
21 mei
22 mei
01 juni

Ouderavond online fusie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Start meivakantie
Start school
Studiedag
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag
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02 juni
24 juni
25 juni
17 juli

Studiedag
Studiedag
Studiedag
Alle leerlingen vrij, Start
zomervakantie
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