Nieuwsbrief
Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 29-05-2020

Algemeen
Update van school
Vorige week is bekend geworden dat de scholen
vanaf 8 juni volledig opengaan. Hier zijn wij
ontzettend blij mee! Fijn om iedereen weer
tegelijk in de school te hebben. Ook komen
meester Fred, juf Jacoline en juf Danielle terug
in de groep. Juf Ariëlle zal tot aan de
zomervakantie vanuit huis aan het werk blijven.
Juf Iris blijft de vervanging op zich nemen.
Uiteraard kunnen we niet op dezelfde manier
terug als voor de Corona-tijd. Het protocol
(opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs,
FvOv, en AVS, in afstemming met Ouders &
Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK,
BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW
gebaseerd op nadere adviezen van de
betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst
door het RIVM) is gisteravond bekend gemaakt.
Momenteel wordt dit protocol door bestuur en
directie passend gemaakt voor onze scholen.
Aanstaande dinsdagavond staat een
gezamenlijke MR vergadering gepland. Het
protocol zal daarin besproken worden.
Woensdag zullen wij u informeren over het
protocol en onze werkwijze omtrent de volledige
opening.
Aankomende week loopt het om en om rooster
nog door. Maandag 1 juni is tweede Pinksterdag
en is de school gesloten. Vanwege de
continuïteit van instructie op school en thuis de
verwerking ziet het rooster er in de laatste week
als volgt uit:
• Groep A is op school op: woensdag 3 en
vrijdag 5 juni.
• Groep B is op school op: dinsdag 2 en
donderdag 4 juni.

De noodopvang voor de kinderen waarvan
ouders een vitaal beroep uitoefenen loopt
vanzelfsprekend door tot vrijdag 5 juni.
Aanmelden kan via de mail naar
m.pietjouw@sws-vpr.nl. Het aanmelden dient
voor 17.00 uur de dag van te voren te gebeuren
en kan uiteraard al voor een aantal dagen
vooruit. Op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag worden de kinderen tot 15.15 uur
opgevangen. Op woensdag tot 13.00 uur. Eten
en drinken nemen de kinderen zelf mee.
Voor overige vragen en opmerkingen kunt u
altijd een mail sturen naar de directie
(c.stenneken@primovpr.nl en/ of
m.pietjouw@sws-vpr.nl )

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

Voortgang fusie
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
dat de MR’s van beide scholen hebben
ingestemd met de scholenfusie en hebben wij
voor meer informatie vanuit de MR Meester
Eeuwout verwezen naar de site van de Meester
Eeuwoutschool. Op de site van het Geuzenschip
staat inmiddels onder het kopje MR de reactie
op het instemmingsverzoek van de MR
Geuzenschip. Ook hebben wij aangegeven dat
wij terug zouden komen op de vragen die
gesteld zijn op de online ouderavond. De
volgende vragen zijn aan bod geweest:
• Blijft in de samenwerkingsschool de
methode van de Boom bij de kleuters
bestaan? In september zal er gestart
worden op basis van de huidige
werkwijze van beide scholen:
beredeneerd thematisch aanbod op
basis van het OVM. Lopende het jaar zal
op basis van deze bestaande werkwijze
gezamenlijk gewerkt worden aan de
doorontwikkeling van de visie op
kleuteronderwijs. Hierbij hanteren we het
kader dat de inspectie voor het
kleuteronderwijs heeft opgesteld.
• Komt de vrije vrijdagmiddag van het
Geuzenschip voor groep 1 tot en met 4
definitief te vervallen? Wij zullen voor de
hele school dezelfde schooltijden
hanteren. Deze tijden zullen eerst
besproken worden met de MR geleding.
• Hoe wordt het volgen van de Pilotgroep
(de nieuwe groep 4) gewaarborgd? Wij
volgen al onze leerlingen d.m.v. ons
leerlingvolgsysteem. De leden van de
verschillende werkgroepen die
betrekking hebben op het onderwijs
zullen de voortgang regelmatig
evalueren.
• Komt er een nieuw inschrijfformulier voor
de kinderen die vanaf augustus op onze
school komen of kan ik mijn kind
inschrijven met het huidige formulier? Wij
hanteren voor alle scholen op Voorne
Putten hetzelfde inschrijfformulier vanuit
de besturen. Hier verandert niets aan.

Wij hopen dat onze antwoorden voldoende
opheldering hebben gegeven. Communicatie en
transparantie vinden wij zeer belangrijk.
Schroom niet om vragen te stellen, dat zorgt
juist voor opheldering.
De leerlingenraad heeft een oproep gedaan voor
een nieuwe naam voor de school. Mocht u zelf
ideeën hebben, kunt u deze meegeven aan uw
kind om in onze ideeënbus te doen. Dit kan tot
vrijdag 5 juni. Via onze nieuwsbrief houden wij u
op de hoogte van de ontwikkelingen.

Even voorstellen ‘de Pen’
Bedankt Erik voor het doorgeven van de pen!
Mijn naam is Simone Westdijk, ik ben 34 jaar
oud en woon in Brielle. Ik ben getrouwd met
Marjolein en samen hebben we twee kinderen,
Jens van 6 jaar en Nils van 3 jaar. Jens zit op
OBS de Branding en Nils zit nog op de
peuterspeelzaal. Dit is mijn derde schooljaar op
de Meester Eeuwoutschool. Ik had de eerste
twee jaar een kleutergroep en nu werk ik dit
schooljaar met veel plezier in groep 3.
Lievelingseten, kleur en hobby’s:
Lievelingseten; ik ben gek op lasagne zoals mijn
vader het maakt, dat is met banaan, ananas en
perzik er door heen. Ook kun je mij wakker
maken voor spareribs. Als toetje ga ik voor
cheesecake. Verder ben ik ook heel erg gek op
drop en chocola.
Mijn favoriete kleuren zijn paars, groen en geel.
Mijn favoriete sport is volleybal, ik speel met mijn
team competitie dames 1e klasse. Ik kijk er elke
week naar uit om met de meiden het veld in te
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stappen en lekker tegen de bal te slaan, helaas
hebben we de competitie niet uit kunnen spelen
door het Corona-virus en mis ik mijn sport heel
erg. Mijn verdere hobby’s zijn uren bellen of
afspreken met vriendinnen. Wat ik ook graag
doe is spelletjes spelen. Ook ga ik graag met
mijn gezin fietsen op plaatsen waar we nog niet
eerder zijn geweest. Verder houd ik van
knutselen en al een tijdje heb ik het plantenvirus
te pakken en staat onze woonkamer vol met
groene plantjes en vind ik het leuk om plantjes te
stekken en weg te geven.
Welk dier zou je graag willen zijn en waar?
Dagelijks kijk ik naar mijn katje Joep en denk ik,
wat heb jij een lekker leventje. Slapen op de
heerlijkste plekjes, aandacht en geaaid worden
wanneer hij wil en eten en drinken genoeg. En
lekker spelen in het weiland en achter de muizen
en vogels aan.
De top 3 van je bucketlist
Deze vraag vind ik heel erg moeilijk, want de
meeste dingen die ik wil doen, doe ik ook, tenzij
tijd en geld mij tegenhouden. Ik zou nog wel
mooie reizen willen maken met Marjolein en de
kinderen naar Amerika, Nieuw-Zeeland en
Egypte en zou ik een instrument willen leren
bespelen zoals gitaar en/of piano.
Met welke bekende celebrity zou je thee
drinken en wat zou je hem/haar willen
vragen?
Anouk, want ik ben al heel lang fan van haar en
ik ben benieuwd hoe ze in het echt is. Zou ze
wel een persoon zijn die graag thee drinkt? En ik
zou haar vragen of ze al weer een nieuw album
gaat maken, want dat is al weer een tijdje
geleden.
Je meest bijzondere dag/tijd/ervaring
De geboorte van mijn twee kinderen was denk ik
de meest bijzondere ervaring om mee te maken
en heeft mijn leven het meest veranderd in
positieve zin. Ook denk ik dat het mij persoonlijk
een betere juf heeft gemaakt omdat ik nu zelf
voel hoe het is om je meest dierbaren te moeten
missen tijdens een schooldag en in handen te
geven van een juf of meester.
Welk vak vind je het leukste om te geven?

Als juf van groep 3 zeg ik uiteraard het vak
lezen! In groep 3 geniet ik ervan om te zien hoe
kinderen binnen een korte tijd ineens woordjes
en zinnetjes kunnen lezen en schrijven en vooral
omdat ze dan zelf zo trots zijn en leesplezier
gaan ontwikkelen.
Ik geef de pen door aan:
Juf Anneke.

Vakanties 2020 – 2021
Momenteel zijn wij druk bezig om de planning
voor het komende schooljaar te voltooien. In die
planning worden ook de studiedagen
meegenomen. Deze zullen wij zo snel mogelijk
communiceren. Het vakantierooster voor het
schooljaar 2020-2021 ziet er als volgt uit.
• Herfstvakantie: Zaterdag 17 oktober tot
zondag 25 oktober
• Kerstvakantie: Zaterdag 19 december tot
zondag 3 januari
• Voorjaarsvakantie: Zaterdag 20 februari
tot zondag 28 februari
• Meivakantie: Zaterdag 1 mei tot zondag
16 mei
• Zomervakantie: Zaterdag 17 juli tot
zondag 29 augustus

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

Avond 4 daagse
Helaas kan ook de Avond4daagse dit jaar niet
doorgaan. Er is een mooi alternatief ontstaan.
Dit willen wij graag met u delen.

Maar tussen de eerste en de vierde dag mogen
maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk
wel een uitdaging blijven... En je hoeft niet alleen
’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook
overdag of in het weekend kun je op pad!
Hoe dan?

De Avond4daagse gaat dóór!
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk
ondenkbaar. Daarom presenteren wij:
Avond4daagse – Home Edition. Loop je dan de
Avond4daagse in huis?! Nee, joh (of je moet een
héél groot huis hebben). Maar je vertrekt wel
vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes.
Via de app van eRoutes. Natuurlijk ontvang je
na vier dagen lopen de enige echte
Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw serie toch
ook compleet hebben?
De inschrijving start in de week van 25 mei. Klik
hieronder op de link en wij informeren jou per email zodra de inschrijving start.

In de week van 25 mei 2020 start de inschrijving.
In verband met de betaling moet een
ouder/verzorger dit doen. Vervolgens vul je de
namen van de deelnemers in. Per deelnemer
kost deelname € 5. Daarvoor krijg je vier
verschillende routes via de eRoutes app. Je kunt
daarbij kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. En na
afronding van de vier dagen wandelen ontvang
je de officiële Avond4daagse medaille thuis!
Easy dus!
Klik hieronder op de link en wij informeren jou
per e-mail zodra de inschrijving start.
Ja, laat mij weten wanneer ik kan inschrijven!

Agenda Geuzenschip
01 juni
17 juli
20 juli

Tweede Pinksterdag
Studiedag
Start zomervakantie

Agenda Eeuwout

Ja, laat mij weten wanneer ik kan inschrijven!
Wat is het?
Met de Home Edition bieden wij iedereen in
Nederland de gelegenheid een eigen
Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote
groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar
alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met
je gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de
periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020.

01 juni
17 juli
20 juli

Tweede Pinksterdag
Studiedag
Start zomervakantie
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