SAMENLEVINGSSCHOOL DEN VELDE-RADEWIJK
NIEUWSBRIEF NUMMER 2
Aan de ouders-verzorgers van onze leerlingen,
Voordat iedereen lekker gaat genieten van de zomervakantie, willen de besturen en teams u graag
nog even op de hoogte brengen van een aantal belangrijke zaken i.v.m. de fusie.
Nieuwe begeleider fusieplan
Namens de beide directeuren is bij het bestuur van Chrono en Arcade een verzoek ingediend voor
een procesbegeleider van de daadwerkelijke fusie. De heren De Ruyter en Huizenga van Bureau
Meesterschap hebben de voorbereidende periode begeleid.
Onder leiding van mevrouw N. Runia (Nynke) kunnen beide teams hard aan het werk met het
ineenvlechten van de beide scholen.
Wij geven met elkaar nu voorrang aan het maken van het fusieplan. Hierin leggen wij uit hoe de
verschillende zaken zullen worden aangepakt.
Aanstelling nieuwe directeur
De bestuurders hebben afgesproken dat ze in september een start maken met de
aanstellingsprocedure voor de nieuwe directeur.
In dezelfde periode start ook de verkenning van de mogelijkheden voor de samenstelling van het
nieuwe team.
Hoeveel leerlingen krijgt de nieuwe school?
Enkele ouders hebben vragen gesteld over de grootte van de verschillende groepen in de nieuwe
school. Graag willen wij jullie inzicht verschaffen in de (mogelijke) groepsgrootte.
(We nemen als peildatum dinsdag 17 juli 2018. Het is slechts bedoeld om jullie een indruk te geven.
We hebben de getallen van beide scholen bij elkaar opgeteld. De cijfers kunnen natuurlijk nog
veranderen.)
Groep
1
2
3
4
5
6
7
8
Totaal:
97 leerlingen

Meisjes
2
6
9
1
4
4
5
7
-------------------------------------38

Jongens
11
3
9
6
8
7
7
8
-----------------------------------59

We zijn met elkaar de verkenning begonnen om te kijken naar de mogelijkheden van het bouwen van
een sterkere plattelandsschool. Met de bovenstaande leerlingenaantallen is het mogelijk om vier
combinatiegroepen te maken: 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8.
Twee schoolgebouwen
Het bestuur heeft de fusiedatum vastgesteld op 1 augustus 2019. Dat betekent in de praktijk dat in het
schooljaar 2018-2019 de beide scholen nog gewoon op de oude voet verder gaan.

Eerste bouwtechnische aanpak
Binnenkort staat de eerste bouwcontainer bij OBS Den Velde. Er wordt gestart met de aanpassing van
het speellokaal. De ruimte wordt geschikt gemaakt voor peuterspeelzaalwerk dat zal worden
uitgevoerd door Kinderwereld.
De renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Zweers uit Ane.
In maart 2017 is aan de alle ouders-verzorgers het volledige bouwplan gepresenteerd. De bestuurders
zijn in overleg met de gemeente over de uitvoering van het plan.
Kinderwereld gaat van start!

Na de zomervakantie zal op de OBS Den Velde door kinderopvangorganisatie Kinderwereld gestart
worden met het aanbieden van peuteropvang. Peuters uit Den Velde, Radewijk en omgeving zijn van
harte welkom. Binnenkort wordt een kleine verbouwing uitgevoerd om de peuteropvang mogelijk te
maken. We zullen starten met 2 dagdelen en we groeien mee met de behoefte die er vanuit ouders
bestaat.
Direct na de zomervakantie worden ouders op de hoogte gebracht van de dagen en tijden. U kunt al
wel uw belangstelling kenbaar maken bij Kinderwereld (info@kinderwereld.info) of een
inschrijfformulier aanvragen.
Algemene informatie over Kinderwereld kunt u vinden op de website: www.kinderwereld.info.
Hoe houden wij elkaar op de hoogte?
Van een aantal ouders-verzorgers van ‘t Kompas hebben wij begrepen dat zij graag een bezoek
brengen aan Den Velde om een indruk te krijgen van het gebouw.
Op woensdag 12 september, aanvang 20.00 uur, bent u van harte welkom op obs Den Velde. Deze
avond is voor alle ouders en alle teamleden van ’t Kompas en Den Velde. Doel van deze avond is
elkaar ontmoeten, kennismaken met de projectbegeleider (Nynke Runia) en het uitwisselen van
informatie. Tevens een mooie gelegenheid om het gebouw te bekijken.
Aangezien we in een hoog tempo verder willen werken, achten wij het zinvol om ongeveer per zes
weken een nieuwsbrief te verspreiden onder de ouders-verzorgers van beide scholen.
Gezamenlijk waar het kan!
Zoals eerder opgemerkt gaan de beide scholen het komende schooljaar nog zelfstandig verder. Dat
wil niet zeggen dat we geen gezamenlijke activiteiten ondernemen. Beide teams komen na de
zomervakantie bijeen en zullen bespreken welke mogelijkheden er zijn.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Erwin Breukelman (CBS ’t Kompas), of
Jent Hadderingh (OBS Den Velde).

