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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 6, week 46, 15 november 2019 

 

 
   

27 november 
3 december 

4 december  
5 december  
 

19 december 
20 december 

 

 

Pietendisco 18.30 - 19.15 groepen 1 t/m 4 
Surprises inleveren 

Tentoonstelling van 8.20 tot 8.30 uur en van 12.00 tot 12.15 uur 
Sinterklaas, continurooster van 8.30 tot 14.00 uur, kinderen nemen lunchpakket 
mee. 

Kerstdiner op school van 17.00 tot 19.00 uur 
Start Kerstvakantie om 12.00 uur 

 

Beste ouders,  
 

Ik wil u, namens de besturen, uitnodigen voor één van de informatieavonden bestuurlijke fusie. Hieronder de 
uitnodiging. 

 
 
Uitnodiging informatieavonden bestuurlijke fusie  

 
We hebben u al eerder dit jaar geïnformeerd over het onderzoek naar de beoogde fusie van de 4 schoolbesturen in 

Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne. Wij meldden toen dat het gaat om een bestuurlijke fusie 
en niet om een fusie van scholen. De scholen blijven zelfstandig, het team op school blijft intact, de directeur blijft op 

zijn plaats en de identiteit van de school van uw keuze blijft behouden. De gevolgen zijn dus beperkt, maar door de fusie 
kunnen wel nieuwe initiatieven ontstaan die de kwaliteit van het onderwijs verder kunnen verbeteren. Tijdens twee 

informatieavonden in Hellevoetsluis en Brielle geven bestuurders en schooldirecteuren een verdere toelichting en wordt 
de laatste informatie gedeeld. Hierbij nodigen wij u, ouder(s) en verzorger(s), van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.   

 
Informatieavond 1                               Informatieavond 2 
Datum:   dinsdag 26 november 2019   donderdag 28 november 2019  

Tijd:  van 19.45 – 21.00 uur, inloop 19.30 uur  van 19.45 – 21.00 uur, inloop 19.30 uur 
Locatie:               Brestheater      Droogdok Jan Blanken 

                          Reede 2a     Dokweg 5  
                          3232 CV Brielle                 3221 AE Hellevoetsluis 

 
Programma 

• de aanleiding van de voorgenomen bestuurlijke fusie  
• de voordelen voor de kwaliteit van het onderwijs en voor u en uw kind(eren) 

• de afronding van het onderzoek en vervolgstappen op weg naar de beoogde fusie  
 
Uiteraard gaan we graag met u in gesprek over vragen en aanbevelingen die u heeft ten aanzien van deze fusie.  

 
Aanmelden 

U kunt zich aanmelden door vóór vrijdag 22 november a.s. een e-mail te sturen naar secretariaat@onderwijsvpr.nl. Wij 
vragen u in deze e-mail aan te geven op welke datum we u mogen verwachten (26 of 28 november) en met hoeveel 

personen u verwacht te komen.  
 

Wij verwachten op een hoge opkomst en kijken uit naar uw komst! 
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EU-Schoolfruit 

De aftrap van het EU-schoolfruit is deze week geweest. Voor u als ouders is er een speciale oudernieuwsbrief waarin u 
ook kunt zien welk fruit er geleverd gaat worden aan onze school. 

 

Meld u hier aan! 

 

Ouderbijdrage 
Veel ouders hebben de ouderbijdrage al overgemaakt. Mocht u het nog niet gedaan hebben dan vragen wij u, dit deze 

maand te doen. De ouderraad heeft de komende maanden al veel kosten en wij willen graag dat alles door kan gaan.  
 

Sint en Kerst 
Komende maandag wordt de school veranderd in een pakjesschool. Mocht u nog dozen hebben, dan ontvangen wij deze 
graag. U kunt ze in de grote hal neerzetten. Mocht u het leuk vinden om te helpen bij het versieren van de school dan 

kunt u om 8.30 uur in de grote hal, de ouders van de ouderraad ontmoeten om samen aan de slag te gaan. 
  

The Leader In Me 
De afgelopen weken is er in alle groepen hard gewerkt aan de 7 gewoonten die bij The Leader in Me horen. Door middel 

van gesprekken, werkbladen, tekeningen, spelletjes en nog veel meer hebben de kinderen kennis gemaakt met deze 7 
gewoonten. Zo hebben ze geleerd wat het is om pro-actief te zijn, hebben de kinderen een leiderschapsrol gekregen, 

waarmee ze laten zien de leider te zijn van bijvoorbeeld de ramen dichtdoen, dat het handig is om eerst aan de slag te 
gaan met de belangrijke dingen om vervolgens te kunnen ontspannen. Hoe belangrijk is het om goed samen te werken 

en hoe doe je dat? Maak je eerst een plan voordat je aan het werk gaat? Begin je met een einddoel voor ogen? Luister 
ik wel goed naar mijn buurman?  
De 7 gewoonten gaan zorgen voor eigenaarschap bij de kinderen en ook bij de leerkrachten. 

Ze leren aan de slag te gaan met persoonlijk leiderschap. Eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling.  
 

De aankomende weken worden alle 7 geleerde gewoonten herhaald.  
Loop gerust een keer (na schooltijd) het lokaal in om alles te bekijken! 

 
In de groepen en hallen zal het steeds meer zichtbaar worden dat we een ‘Leader in Me- school’ zijn. Daarbij hebben wij 

uw hulp hard nodig! Zo zijn wij hard op zoek naar een ouder die heel goed kan zagen en 3 hele grote bomen/ 
vuurtorens zou kunnen uitzagen. Bent of kent u iemand die dat kan? Stuur dan een mailtje naar a.denood@hendrik-

boogaard.nl of loop even langs bij juf Anna.  

 

 

 
 
 
Fijn weekend, 

Marca 
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