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UPDATE!
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de voortgang.

7 december 2017
Ouderavond De Wijngaard
19.30 tot 20.30
Ouderavond Vredeburg
20.45 tot 21.45
Aanmelding vereist (zie
uit nodiging)

fusieschool. Dit gesprek
zullen we voeren aan de
hand van een aantal
stellingen.

COM M UNICATIE
De uitkomsten van de
werkconferentie onderwijs
alsmede andere
ontwikkelingen delen wij
graag met u. Daarom zal er
op 7 december een
informatieavond voor
ouders van beide scholen
plaatsvinden. De
uitnodiging en het
programma van deze avond
volgt nog, maar u kunt de
datum vast in uw agenda
noteren!
Mocht u tussendoor nog
vragen hebben ten aanzien
van het fusietraject of de
verschillende activiteiten,
dan kunt u te allen tijde
terecht bij het spreekuur
van de directeur van uw
school. De tijden van de
spreekuren zullen in de
normale brief vermeld
worden.

IDENTITEIT VAN DE NIEUW E SCHOOL
Momenteel is de stuurgroep bezig om informatie te verzamelen
zodat er meer invulling gegeven kan worden aan de eventuele
nieuwe school. Op verschillende thema?s wordt informatie
verzameld, waaronder ook de identiteit van de nieuwe school. Bij
dit thema wil de stuurgroep graag zoveel mogelijk mensen
betrekken. Daarom zal er binnenkort aan elke leerling een brief
uit gedeeld worden, met een aant al vragen aangaande dit t hema.
U (of uw kind) kunt dit briefje vervolgens op school inleveren of in
laten leveren. Het invullen en inleveren van het briefje is niet
verplicht en wanneer u dat wenst anoniem. Vervolgens worden
de uitkomsten op deze vragen meegenomen bij de uitwerking van
het thema identiteit. Voor de uitwerking van dit thema is reeds
een werkgroep geïnstalleerd. Zowel ouders als leerkrachten
hebben hierin een plek gekregen.

