NIEUWSBRIEF MAART 2019
Valentijntraktatie en Carnavalsdisco
Dit jaar hebben we niet uitgebreid stil gestaan bij Valentijnsdag. Toch heeft de OV de kinderen
verrast met een kleine traktatie. Hartstikke leuk en wordt zeer gewaardeerd.
Dank jullie wel OV!

Vrijdagmiddag 8 maart, hadden we een gezellige carnavalsdisco. Er waren veel kinderen verkleed
gekomen, dat was leuk om te zien. Ook de juffen deden gezellig mee.
De vader van Naomy, Aaron en Sophie heeft de muziek en discoverlichting voor ons verzorgd,
daarvoor onze hartelijke dank!
Het was weer een geslaagde disco.

Nieuw lid MR
Mariska van Hagen, de moeder van Jasper uit groep 8, gaat aan het einde van dit schooljaar stoppen
met de MR. Logisch want dan gaat Jasper ook van school.
We hebben meerdere oproepen gedaan in de nieuwsbrieven en daar heeft 1 ouder op gereageerd.
Mireille de Reus (moeder van Femm uit groep 3 en Annabelle uit groep 1/2) zal onze MR komen
versterken.
Zij zal de komende MR vergaderingen al aanwezig zijn.
Welkom Mireille, fijn dat je de MR komt versterken!

Ouderklankbordgroep
Dinsdag 5 maart is de ouderklankbordgroep weer bij elkaar geweest.
We hebben het gehad over de vorm, bedoeling etc. van de ouderklankbordgroep. Wat duidelijk naar
voren gekomen is, is dat we de ouderklankbordgroep nog steeds van waarde vinden. We hebben wel
de frequentie van de bijeenkomsten van deze groep aangepast naar 2 x per jaar.
We willen graag nog wat meer ouders in deze groep hebben (m.n. ouders die niet ook al zitting in de
OV of MR hebben). Een algemene oproep heeft meestal niet het beoogde effect, maar doen deze
toch in deze nieuwsbrief.
Heeft u hier oren naar en wilt u deelnemen of wilt u meer informatie over wat de bedoeling van de
ouderklankbordgroep is, dan kunt u contact opnemen met Marzena van der Toorn
(m.vandertoorn@primovpr.nl). U kunt natuurlijk ook altijd 1 van de ouders van de
ouderklankbordgroep benaderen (Bjorn Geurtsen, William Hilgers, Shirley Grootscholten of Lara
Palfi).
Dennis Hoveling is gestopt met de ouderklankbordgroep. Wij bedanken hem hartelijk voor zijn
bijdrage tot nu toe!
Werkgroep continurooster
Dinsdag 19 maart komt de werkgroep continurooster voor het eerst bij elkaar.
We gaan dan met elkaar bepalen wat we gaan doen, op welke manier, de route etc.
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u uitgebreider hierover informeren.
Project “Onderwaterwereld”
In de afgelopen week zijn we gestart met ons project “Onderwaterwereld”. In alle groepen wordt er
middels verschillende lessen, knutselopdrachten etc. aandacht aan besteed.
Misschien heeft u het lege lokaal (HVO lokaal), dat door ouders van de OV omgetoverd is tot een
onderwaterwereld, al gezien.
In dat lokaal hebben deze ouders van de OV ook gezorgd voor leuke knutselopdrachten en spelletjes
rondom dit thema.
Volgende week woensdag 20 maart sluiten we het project af en combineren dit meteen met de open
dag, die in de kalender vermeld staat.
De ouders/verzorgers/belangstellenden van de leerlingen van groep 4 t/m 8 zijn van harte welkom in
de groepen van 8.30 tot 9.00 uur. En voor de groepen ½ en 3 geldt, dat u welkom bent van 11.30 tot
12.00 uur. U kunt dan kijken naar de resultaten van het project en ook meteen kijken hoe er gewerkt
wordt met de chromebooks/IPads etc.
We hebben deze verschillende tijden voor OB en BB, omdat we op woensdag onze gymlessen
hebben.

Nieuws uit de Bieb

Voorrondes Nationale Voorleeswedstrijd
De Voorleeswedstrijd 2019 is in volle gang! De afgelopen twee weken zijn de lokale
voorrondes geweest en wat was het een feest! De wedstrijden zijn goed bezocht en
alle deelnemers waren ontzettend enthousiast. Misschien heb je er iets over
gelezen in de krant. Hieronder volgt een overzicht van de winnaars per vestiging:
Brielle: Hanna Hoogendoorn
(CNS de Nieuwe Weg)
Hellevoetsluis: Marit Rosinga
(OBS de Brandaris)
Middelharnis: Anne-Lieke van der Velde
(Prins Johan Frisoschool)
Spijkenisse: Devi Bhalotra
(OBS de Vogelenzang)
GEFELICITEERD! Alle winnaars gaan door naar de regionale finale in Hellevoetsluis op woensdag 20
maart in Cultuurhuis Nieuwe Veste.

Kinderjury 2019

Woensdag 6 maart gaat de Nederlandse Kinderjury weer van start, beginnend met de leesweken.
Tijdens deze weken kunnen de kinderen verschillende boeken lezen en bespreken met elkaar om
vervolgens tijdens de stemperiode van 20 t/m 26 mei te stemmen op hun favoriete boek. Het boek
dat de meeste stemmen krijgt, wint uiteindelijk de Publieksprijs van de Nederlandse Kinderjury. Om
te zien of de school van jouw kind meedoet en voor meer informatie kijk je op www.kinderjury.nl

Lezen met andermans ogen
Wat de een normaal vindt, is voor de ander vreemd. Zoveel mensen, zoveel verschillen. Zou je
weleens door de ogen van die ander naar de wereld willen kijken? Lees dan een boek. Lezen is kijken
met andermans ogen. De landelijke campagne ‘Lezen met andermans ogen’ is op 17 januari van start
gegaan. Op de website kun je leuke boekentips vinden, onder andere voor kinderboeken. Leuk om
samen met je kind mee te doen en beiden een boek uit te kiezen die de eigen horizon verbreedt.
Meer informatie via www.leesmetandermansogen.nl

Van 29 maart t/m 5 april 2019 zijn het de Media Ukkie Dagen. Via de Bibliotheek Zuid-Hollandse
Delta en Bibliotheek de Boekenberg kunnen leerkrachten het gehele schooljaar lesprogramma’s
afnemen waar leerlingen al spelenderwijs in aanraking komen met media.
Natuurlijk is het ook leuk om thuis aandacht te besteden aan mediawijsheid.
De allerkleinsten weten hun weg in de digitale wereld razendsnel te vinden. Dreumesen, peuters en
kleuters swipen zo naar hun favoriete filmpjes en apps. Maar, mediavaardig maakt nog niet
mediawijs. Want, hoe doe je dat, je kinderen mediawijs gedrag aanleren? En wat kun je jouw
dreumes, peuter en kleuter nu al leren over het omgaan met media?
Kijk op www.mediaukkies.nl.
BOEKENTIP:
Robot maakt vrienden – Tijn Snoodijk 5-7 jaar
Wat moet je doen als je graag vrienden wil hebben? Inderdaad: je
maakt ze gewoon zelf! Robot verzamelt binnen de kortste keren een
hele groep aardige, grappige en handige vrienden om zich heen. Maar
dat heeft ook zo zijn nadelen…
Beluister het boek ook eens met de voorleeshoek:

http://devoorleeshoek.nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/verhaal/?permalink=robot-maakt-vrienden

Programma stakingsdag 15 maart

Op 15 maart zal er weer een landelijke staking in het onderwijs plaatsvinden. Wanneer jouw school
meestaakt en je op zoek bent naar een leuke dagbesteding dan hebben de biebvestigingen van
Spijkenisse, Hellevoetsluis, Brielle en Middelharnis een leuk aanbod samengesteld voor alle kinderen
die deze dag vrij zijn.
Er zijn genoeg leuke activiteiten te doen, de kinderen hoeven zich dus zeker niet te vervelen!
Programma de Boekenberg:
- 11.00 – 12.00 uur Tekenmeisjes | Gratis voor leden anders €1,- 12.00 – 12.30 uur Miniworkshop Hagelslag Robot | Gratis voor leden anders €1,- 12.30 – 13.00 uur Miniworkshop Hagelslag Robot | Gratis voor leden anders €1,- 13.00 – 15.00 uur Film the Incredibles 2 | Gratis voor leden anders €3,- 14.00 – 14.30 uur Voorlezen | Gratis, aanmelden niet nodig
- 11.00 – 16.00 uur Legocafé | Gratis, aanmelden niet nodig
Meer informatie: www.bibliotheekdeboekenberg.nl/agenda/activiteiten/Onderwijsstaking-bezoekde-bieb.html
Programma Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta:
Brielle
- 09.30 – 11.30 uur Beat the Bieb
- 13.30 – 15.30 uur Programmeren

Hellevoetsluis
- 09.30 – 11.30 uur Beat the Bieb
- 13.30 – 15.30 uur Programmeren
Middelharnis
- 09.30 – 11.30 uur Beat the Bieb
- 13.30 – 15.30 uur Programmeren
€5,- per workshop of €7,50 voor beiden
Tickets en meer informatie: www.bzhd.nl
Verjaardagen Maart
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Mark Noordermeer
Kenji van de Velde
Nova Postma
Fin Herlaar
Lily Coumou
Annabelle de Reus

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Agenda maart
15
Stakingsdag – alle leerlingen vrij
19
Vergadering leerlingenraad (tussen de middag)
1e vergadering werkgroep continurooster
20
Afsluiting project en open dag – zie inlooptijd in deze nieuwsbrief
25
MR vergadering
Alvast een reminder: Maandag 1 april is het studiedag – alle leerlingen zijn dan vrij!
Brief bestuurlijke samenwerking
Deze onderstaande brief is op vrijdag 8 maart middels klasbord verspreid.
De besturen voor primair onderwijs van Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting
Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring hebben de intentie uitgesproken te fuseren
tot één organisatie en willen daarvoor een onderzoek starten.
Volgens de bestuurders is een fusie noodzakelijk om samen sterker te staan en de kwaliteit van het
onderwijs beter te kunnen waarborgen en verbeteren in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard,
Rozenburg en Westvoorne. Een eventuele bestuurlijke fusie gaat uit van gelijkwaardigheid van de
stichtingen en vereniging en heeft geen invloed op de scholen en de werkgelegenheid. Het betreft

met nadruk een bestuurlijke samenvoeging, waarbij het streven is om op 1 augustus 2020 tot een
fusie te komen. De eigen identiteit van de scholen staat voorop en blijft behouden.
De besturen hebben aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden gevraagd de start van een
onderzoek met een positief advies te ondersteunen. Daarvoor hebben de raden een wettelijk termijn
van 6 weken. Bij een positief advies wordt een intentieverklaring ondertekend en het verdere proces
toegelicht en uitgewerkt met betrokken partijen.
De schooldirecteuren van 32 scholen die onder de besturen vallen hebben zich vorig jaar al sterk
gemaakt voor een bestuurlijke fusie en werken op diverse vlakken al samen met elkaar. Zo wordt er
bijvoorbeeld samen gewerkt op het vlak van gezamenlijke werving en een goede invulling van de
vacatures.
Met vriendelijke groet,
Namens de besturen,
Marzena van der Toorn

