Gezamenlijke Nieuwsbrief Scholen Binnenstad:
CBS Geuzenschip en OBS Meester Eeuwout (8 juli 2019)
Deze Nieuwsbrief is te verdelen in:
Nieuws van CBS Geuzenschip
Nieuws van OBS Meester Eeuwout
Gezamenlijk Nieuws

Nieuws CBS Geuzenschip
Groep-, lokaal- en leerkracht verdeling :
Groep 1/2: juf Lerine van Deventer (ma,di,do,vrij morgen) en juf Jolanda vd Hoef (woe en
vrij.middag) Groep 1/2 zit in het voormalige kleuterlokaal.
Groep 3/4: juf Natasja Lodder (ma,di,woe), juf Marjan vd Linden (do,vrij).Juf Jolie Franke is
de gehele week toegevoegd aan deze groep. Groep 3/4 zit in het lokaal waar nu groep 1/2
zit.
Groep 5/6: juf Wanda Noordanus (ma,di) en juf Karen de Gans (woe,do,vrij). Blijven in
hetzelfde lokaal.
Groep 7/8: juf Milou de Klerk (de gehele week). Zij zit met deze groep in de bovengang van
OBS Meester Eeuwout.
Onderaan deze nieuwsbrief ziet u een plattegrond met daarin de vermelding van welke
groep volgend schooljaar in welk lokaal te vinden zal zijn.
Gymnastiek:
Alle groepen krijgen miv het nieuwe schooljaar twee maal gymnastiek van meester Erik van
der Waal.

Juf Til:
U mist juf Til Dedert bij de formatie. Zij is momenteel herstellende van heupoperatie. Na de
zomer komt zij nog werken tot de herfstvakantie. Zij zal daar ingezet worden waar haar hulp
gevraagd wordt. Zij gaat echter niet meer voor een groep. Daarna zal zij met pensioen gaan.
Interne Begeleiding:
Juf Anneke Beukelman is ook komend schooljaar de IB-er van de school voor groep 3 – 8. Juf
Til Dedert is de IB-er van groep 1/2.
Onderwijsassistenten:
Daarnaast zal juf Jolanda van de Hoef ook volgend jaar onderwijsassistent zijn op onze
school.
Juf Pauline Oosterman zal zoals het er nu uitziet ook een aantal uren werkzaam blijven als
onderwijsassistent
Wanneer u vragen heeft over de formatie kunt u vanzelfsprekend contact opnemen.

Schooltijden:
De schooltijden van CBS Geuzenschip zullen aangepast worden aan de schooltijden van OBS
Meester Eeuwout. Dit betekent het volgende:
a. Woensdag gaat de school om 12.00 uur uit.
b. Alle groepen hebben ook op vrijdagmiddag les.
Laatste schooldag:
In tegenstelling tot hetgeen in de jaarkalender vermeld staat is onze laatste schooldag niet
19, maar 18 juli. Alle kinderen zijn dus vrijdag 19 juli vrij.

Nieuws OBS Meester Eeuwout
Directie OBS Meester Eeuwout m.i.v. schooljaar 2019-2020:
Wij begrijpen dat u allen heel benieuwd bent naar wie de directie van de school zal vormen
in het komend schooljaar. Gerrit Bussink, Hans Boelen en Dick Vreugdenhil hebben immers
te kennen gegeven dat zij het belangrijk vinden dat er, in het kader van de voorgenomen
fusie, een nieuwe directeur de school de toekomst in zal leiden en begeleiden. Vanuit het
bestuur zult u hier nog voor de zomervakantie nadere informatie ontvangen. De gesprekken
hierover zijn nog gaande.

Groeps-, lokaal- en leerkrachtverdeling:
Groep 1/2A:
Hedi Jansen (ma t/m wo en vr) en Daniëlle van Oudheusden (do) in huidig lokaal groep 1/2A
Groep 1/2B:
Jacoline Lodder (wo t/m vr) en Milou Bootsma (ma + di) in huidig lokaal groep 1/2B
Instroomgroep (zie mededeling verderop in deze nieuwsbrief):
Carolien van Vliet (ma t/m wo) en Annelies Janse (do + vr) (zal de eerste periode vervangen
worden) in huidig lokaal groep 1/2C.
Groep 3A:
Deborah Koot (ma t/m vr) in lokaal met schuifwand in gebouw CBS geuzenschip (3e lokaal na
binnenkomst)
Groep 3B:
Simone Westdijk (ma + di) en Esther Grooten (wo t/m vr) in lokaal met schuifwand in
gebouw CBS Geuzenschip (4e lokaal na binnenkomst)
Groep 4:
Ariëlle Verbeek (ma t/m wo + vr) en Milou Bootsma (do) . Ariëlle zal de eerste periode nog
vervangen worden. Daarnaast zal Iris Vonk haar Lio-stage in deze groep doorbrengen. Groep
4 komt in het huidige lokaal van groep 4/5 in het gebouw van CBS Geuzenschip (2 e lokaal na
binnenkomst).
Groep 5/6: Manouk Sonneveld (ma t/m do) en Milou Bootsma (vr) in het achterste lokaal in
het gebouw van CBS geuzenschip.
Groep 6/7:
Sarah van Akkeren (ma t/m vr) in huidig lokaal van groep 3.
Groep 7/8:
Fred Otte (ma t/m vr) in huidig lokaal
Onderaan deze nieuwsbrief ziet u een plattegrond met daarin de vermelding van welke
groep volgend schooljaar in welk lokaal te vinden zal zijn.
Gymnastiek:
Alle groepen krijgen m.i.v. het nieuwe schooljaar twee maal per week gymnastiek van
meester Erik van der Waal.
Wanneer u vragen heeft over de formatie kunt u vanzelfsprekend contact opnemen.
Invulling IB (Interne begeleiding):
Juf Janneke gaat ons verlaten. Voor de zomervakantie hoort u de invulling

Instroomgroep:
De leerlingen die na 1 juli 2019 4 jaar (zijn ge-)worden zullen in de gezamenlijke
instroomgroep van OBS Meester Eeuwout en CBS Geuzenschip geplaatst worden.
Verhuizing groepen:
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er een paar groepen van lokaal gaan wisselen. Het
betreft voor ons dan de groepen 3, 6/7 en 5/6. Voor CBS Geuzenschip gaat het hierbij om de
groepen 1/2, 3/4 en 7/8. Voor de leerkrachten van deze groepen zal dit het volgende
betekenen: de te verplaatsen materialen zullen door de leerkrachten ingepakt en gestickerd
moeten worden. Daarna zal een extern bedrijf de verhuizing van de materialen verzorgen.

Gezamenlijk Nieuws
Instroomgroep:
In de groepsverdeling heeft u gelezen dat er een instroomgroep geformeerd gaat worden. In
deze instroomgroep zullen alle kleuters van beide scholen die na 01-07-2019 4 jaar zijn
geworden geplaatst gaan worden. Dit wordt dus een instroomgroep voor aangemelde
kleuters van zowel OBS Meester Eeuwout als van CBS Geuzenschip. Het is een gezamenlijke
groep van beide onderwijsinstellingen. (Protestants-christelijk en Openbaar). De invulling
van het onderwijs wordt gaandeweg met elkaar (alle leerkrachten 1-2 van beide scholen )
bepaald. Dit wordt extern begeleid.
Projectgroep:
Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van de voorgenomen fusie is een
projectorganisatie ingericht. Binnen deze projectorganisatie zijn een aantal werkgroepen
ingesteld. Dit zijn de werkgroepen Identiteit, Onderwijs, Personeel, Huisvesting, Financiën en
PR & Communicatie. Deze werkgroepen doen op hun gebied onderzoek naar de
haalbaarheid van de fusie en wat ervoor nodig is om deze te laten slagen. Vanuit hun
onderzoek doen deze werkgroepen aanbevelingen aan de Projectgroep. De Projectgroep
beoordeelt de aanbevelingen. Wanneer de Projectgroep een aanbeveling positief beoordeelt
zendt deze de aanbeveling, ter vaststelling door aan de Stuurgroep.
De Projectgroep heeft in dit gehele traject een grote centrale rol en zal u, vanuit deze rol,
binnenkort nader informeren over de stand van zaken binnen de diverse werkgroepen. Zij
komt deze week nog bij elkaar. (Informatie nog voor de vakantie)
Projectleider:
Zoals eerder is vermeld neemt Yvonne Looye afscheid als projectleider. Deze plaats wordt
tijdelijk ingenomen door Wim Smit

Gebruik van Ingangen:
U wordt aanbevolen de ingang van de school te gebruiken die het dichtst bij het lokaal van
uw kind zitten: Venkelstraat en M.H. Trompstraat (2x)
Gezamenlijke Nieuwsbrieven:
Nieuwsbrieven zullen in het nieuwe schooljaar zoveel mogelijk gezamenlijk verschijnen,
zodat u kennis kunt maken met het nieuws van beide scholen en van het gezamenlijke
nieuws.
Mocht u vragen hebben over dit deel van de Nieuwsbrief (Gezamenlijk Nieuws) dan kunt u
die stellen aan Wim Smit (w.smit@primovpr.nl).

Namens de directie van beide scholen:
Hans Boelen, Dick Vreugdenhil, Gerrit Bussink en Wim Smit
Plattegrond:

