Nieuwsbrief
Geuzenschip en Meester Eeuwout
Datum: 29-11-2019

Algemeen
Inluiden nieuwjaar
Wij nodigen alle ouders uit om samen met ons te
proosten op het nieuwe jaar. Op maandagavond
6 januari is iedereen van harte welkom voor een
toost op het schoolplein aan de kant van het
Geuzenschip van 19.00 tot 21.00 uur. Onder het
genot van een hapje en een drankje zullen wij
met elkaar het nieuwe jaar inluiden.

De werkgroepen hebben input gekregen om
weer verder aan de slag te gaan en zullen op
donderdag 28 januari een presentatie verzorgen
voor alle ouders.

Even voorstellen
In de komende nieuwsbrieven stellen onze
leerkrachten zich voor door vragen te
beantwoorden die door de leerlingenraad zijn
bedacht.
Elke nieuwsbrief zal een leerkracht de ‘Pen’
doorgeven aan de volgende leerkracht.
Dit keer heeft juf Iris Vonk de ‘Pen’.
Terugblik Werkgroep-avond fusie
Afgelopen maandagavond heeft de kick-off
plaats gevonden met de werkgroepen die zich
bezig houden met de scholenfusie. Een aantal
ouders en leerkrachten van beide scholen zijn
aan de slag gegaan met diverse onderwerpen
zoals onderwijs en identiteit. Er heerste een
prettige werksfeer waarin zeker ook ruimte was
voor kritische vragen.

Naam: Iris Vonk.
Ik loop mijn LIO stage in groep 3 bij de Meester
Eeuwout en ik vervang de leerkrachten als er
zieken zijn. Daarnaast werk ik met kinderen die
het fijn vinden om extra instructie te krijgen.
Ik woon samen met mijn man in Brielle.

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

1: Lievelingseten, kleur en hobby's
Je kan mij blij maken met lasagne, spinazie en
sushi! Ik hou van salsa dansen, reizen,
beachvolleybal, snowboarden en lekker gek
doen. Al is mijn lievelingskleur roze, ik draag
toch ook graag zwart.
2: Welk dier zou je graag willen zijn en
waarom?
Ik zou graag mijn eigen kat willen zijn. Lekker de
hele dag languit op de bank, kroelen met het
baasje en uitgerust de nacht in om muizen te
vangen.
3: De top 3 van je bucketlist.
Stiekem ben ik al met mijn 2de bucketlist bezig,
omdat ik vind dat je alles uit het leven moet
halen wat erin zit. Het leven is namelijk kort. En
daar moet je van genieten.
Mijn Motto is dan ook: Droom niet over je leven,
maar leef je dromen.
1. Met een campertje Europa door.
2. Noorderlicht zien (behaald)
3. Wereldreis maken (behaald)
4: Met welke bekende celebrity wil je koffie
drinken en wat zou je hem/haar vragen.
Ik zou graag met Koningin Maxima een drankje
willen doen, zij lijkt mij een fijn en warm persoon.
Mijn vraag zou zijn: “Wat zou je aan de
Nederlandse cultuur willen toevoegen vanuit uw
geboorteland Argentinië?”
5: Je meest bijzondere dag/tijd/ervaring.
Tijdens mijn wereldreis heb ik het geluk gehad
om in China een sky burial te mogen zien.
De mensen die dit geloof beleven geven zich
zelf terug aan de natuur wanneer ze sterven.
Een mooie gedachte, maar onwerkelijk om mee
te maken.

Bent u nieuwsgierig hoe dit verloopt, dan wil ik
dit graag aan u vertellen.
6: Welk vak vind je het leukste om te geven?
Muziek, dit omdat het niet alleen leuk is, maar
muziek heel veel met je hersenen doet. Muziek
wekt gevoel op, en door ritme en luisteren
werken je hersenen samen, waardoor je je weer
beter leert.
En weet je hoeveel rekenen en taal er in muziek
zit?
7. Ik geef de pen door aan……..
Juf Karen van groep 5/6 van het Geuzenschip.

Rommelpiet en 5 december
Alle kinderen hebben afgelopen woensdag hun
schoen mogen zetten. Vol verwachting kwamen
ze donderdagochtend naar school. Zit er iets in
de schoenen? Buiten wachten tot alle kinderen
er zijn en dan met z’n allen naar binnen. De
spanning was aanwezig, niet alleen bij de
kinderen, maar ook bij de ouders.

Gelukkig hebben de Pieten voor alle kinderen
een cadeau gebracht, maar ze hebben ook een
hoop rommel gemaakt. Met elkaar was alles zo
uitgepakt en opgeruimd. Nu tellen we af tot
donderdag 5 december. Aanstaande maandag
zal er een aparte nieuwsbrief verstuurd worden
met alle informatie omtrent 5 december.

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

Voor nu tellen wij de dagen af en wensen wij
iedereen alvast een heel gezellig Sintfeest toe!

Kerst-knutselen
Na Sinterklaas staat het volgende feest voor de
deur. De groepen 3/4 van beide scholen
organiseren een gezamenlijke knutselochtend
op vrijdag 13 december waarbij de kinderen in
gemixte groepen allerlei gezellige kerst-knutsels
zullen maken en elkaar nog beter zullen leren
kennen! De leerkrachten zoeken uiteraard ook
ouders die het leuk vinden om die ochtend te
helpen. Specifieke informatie zal nog volgen.

Juf Jacqueline
Vandaag was juf Jacqueline voor het laatst op
onze school. Zij heeft vanaf de zomervakantie
op donderdag en vrijdag op onze school gewerkt
in de instroomgroep en incidenteel in de andere
groepen. Wij wensen Jacqueline veel succes toe
en bedanken haar voor haar inzet.

Nieuws Eeuwout
Update TSO
Tot nu toe hebben onze pogingen om
vrijwilligers te werven niet voldoende resultaat
opgeleverd. Inmiddels hebben wij ook een
externe partij bereid gevonden om ons te
ondersteunen bij de TSO. Hier hangt echter wel
een prijskaartje aan vast en dat betekent dat de
prijs voor de TSO vanaf januari omhoog zal
gaan. In de volgende MR vergadering staat dit
punt op de agenda. De berekening en kosten
zullen na de vergadering gecommuniceerd
worden. Mocht een verhoging van de TSO
kosten voor u een groot probleem zijn, loop dan
gerust bij ons binnen. Met elkaar kunnen we
zoeken naar een oplossing, zodat de TSO
toegankelijk blijft indien nodig.
Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders,
verzorgers en personeel meepraten over het
schoolbeleid. Dat is op dit moment extra
belangrijk, omdat er een aantal zaken spelen die
voor ouders, verzorgers en personeel grote
gevolgen kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld
aan de voorgenomen fusie, gebrek aan
huisvesting en zorgen rond de TSO.
Om ouders, verzorgers en personeel goed te
informeren, heeft de MR besloten om (tijdelijk)
een eigen website te gebruiken:
www.mreeuwout.nl. Daar vindt u, naast stukken
als agenda’s en notulen van MR vergaderingen,
meer achtergrond bij de belangrijke thema’s.
De Medezeggenschapsraad vergadert
regelmatig. De volgende vergadering staat
gepland voor 19 november om 20.00. U kunt als
toehoorder bij de vergadering aanwezig zijn.
Meldt u dan vooraf aan door een email te sturen
naar info@mreeuwout.nl. Wilt u een onderwerp
onder de aandacht brengen of vertellen wat u
van de schoolplannen vindt? Dan kunt u ook een
mail sturen naar dit emailadres. Als er
gelegenheid is, kunt u het punt tijdens de
vergadering toelichten.

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

Bericht van de leerlingenraad
Bij de groepen 3, 4 en 5/6 is afgelopen vrijdag
de eerste keer de trofee voor de schoonste plee
uitgereikt.
Bij de groepen 1/2, 6/7 en 7/8 wordt nog hard
aan deze trofee gewerkt. Deze wordt binnenkort
door de leerlingenraad geïntroduceerd.
Ook wordt er hard gewerkt aan de ideeën-bus
zodat iedereen zijn of haar goede ideeën kan
indienen.

Nieuws Geuzenschip
Klasbord
Nieuws vanuit de groepen is te volgen middels
Klasbord.
Specifiek nieuws vanuit het Geuzenschip zal in
dit item weergegeven worden, indien van
toepassing.

Agenda Geuzenschip
02 december
05 december

13 december
13 december
18 december
20 december
06 januari
28 januari

Agenda Eeuwout
05 december
10 december
13 december
13 december
19 december
20 december
06 januari
28 januari
06 februari

06 februari

MR vergadering
Sinterklaasviering,
continurooster tot 14.00
uur
Koffieochtend
Knutselochtend groepen 3
&4
Kerstviering in de Kerk
Middag vrij, start
Kerstvakantie
Nieuwjaarsreceptie
Ouderavond presentaties
werkgroepen
Studiedag

Sinterklaas, continurooster
tot 14.00 uur
MR vergadering
Koffieochtend
Knutselochtend groepen 3
&4
Kerstfeest middag vrij
Middag vrij, start
Kerstvakantie
Nieuwjaarsreceptie
Ouderavond presentaties
werkgroepen
Studiedag

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