Fusienieuws voor ouders
________________________________________________________
NR: 3
Datum: 06-10-2017

Beste ouders, verzorgers
Dit is alweer de derde nieuwsbrief over de fusie. Het is even stil geweest rondom de fusie omdat we
onze aandacht eerst wilden richten op het opstarten van het schooljaar van beide scholen.

Inmiddels hebben de twee teams de draad weer opgepakt. Tijdens de kermismaandag hebben zij een
studiedag gehad, waarin ze met elkaar verder gesproken hebben over de koers die de fusieschool
moet varen.
Duidelijk is inmiddels wel dat de uitgangspunten; rekening houden met verschillen tussen kinderen,
zelfverantwoordelijkheid en samenwerking belangrijk zullen zijn bij het bepalen van die koers.
De stuurgroep is deze week ook weer bij elkaar geweest.
In de vorige fusienieuwsbrief hebben we u op de hoogte gesteld van de werkgroepen die gevormd
gaan worden. Inmiddels hebben we de werkgroepen bepaald en duidelijk geformuleerd wat het doel
van hun werkzaamheden is. De werkgroepen maken plannen en voorstellen voor de nieuwe school,
die vervolgens in de stuurgroep besproken worden.
We gaan nu aan de slag met de indeling van de teamleden bij de werkgroepen en waar het relevant
is worden ook ouders bij werkgroepen betrokken. Het is van belang dat de werkgroepen nu snel aan
de gang kunnen.

Ouderavond op 30 oktober
De werkgroepen gaan dus binnenkort aan de slag maar voordat alles definitief geregeld gaat worden
willen we graag input van u als ouder over wat u belangrijk vindt om mee te nemen bij de nieuwe
school. Daarom organiseren wij een ouderavond.
De ouderavond is op 30 oktober en begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond zullen we u vertellen
hoever we in het proces zijn. U krijgt dan echter nog geen concrete informatie over hoe de
fusieschool vorm zal krijgen, maar willen we vooral van u horen wat u belangrijk vindt dat we
meenemen naar de nieuwe school.
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U kunt hierbij denken aan schoolactiviteiten, schoolafspraken, schoolorganisatie,
informatievoorziening, ouderhulp. Uw input nemen de werkgroepen mee tijdens de verdere
vormgeving van de school.
U krijgt na de herfstvakantie nog een laatste uitnodiging waarin ook gevraagd zal worden of u aan wil
geven of u aanwezig bent bij de ouderavond.

Kijkochtenden 28 november en 29 november
U wordt ook in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de partnerschool waarmee
gefuseerd zal worden, en u krijgt ook een rondleiding door het gebouw.
Op 28 november worden ouders van de Boskriek uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op ’t
Palet. Om 08.45 krijgt u informatie over de school en aansluitend kunt u tot 10.15 door de school
heen wandelen. Hoe ziet die school eruit, hoe wordt er lesgegeven (de deuren van het klaslokaal
staan open)
Op 29 november is het omgedraaid en mogen de ouders van ’t Palet om 08.45 gaan kijken bij de
Boskriek.

Vriendelijke groet
Ton van den Broek

