6e Nieuwsbrief

7 februari 2018

Op weg naar
één school
voor‘De Legeaën’

Naamwedstrijd voor de school
Kom met een voorstel voor een
passende naam voor de nieuwe
school en vertel erbij waarom die
naam het beste is.
Doe mee… Er zijn al
inzendingen!!

Op 1 augustus 2018 start de samenwerkingsschool en daarom zijn er afgelopen weken meerdere
bijeenkomsten geweest en besluiten genomen!
Informatiebijeenkomst voor omwonenden over het nieuwe schoolgebouw
De locatie voor het nieuwe schoolgebouw zal bij It Mingeltsje in Sibrandabuorren zijn. Hier zal een nieuwe
school gebouwd worden. Het overleg met omwonenden op dinsdagavond 9 januari verliep prima, iedereen is
nu geïnformeerd. Age Joustra is door de gemeente SWF als contactpersoon aangewezen voor de
betrokkenen rondom de nieuwe huisvesting. Het gaat dan om de scholen, het bestuur It Mingeltsje, de
dorpsbelangen en omwonenden. Zodra het Programma van Eisen vanuit het onderwijs klaar is, zal een
bouwheer aangesteld worden die de nieuwe huisvesting zal begeleiden.
Op weg naar de nieuwe school op de nieuwe locatie zullen de betrokken omwonenden en anderen
structureel geïnformeerd worden door de gemeente SWF. Een 2e bijeenkomst met gemeente, scholen en
betrokkenen staat gepland.
Informatiebijeenkomst voor ouders en betrokkenen
De bijeenkomst van 17 januari in het mooie dorpshuis in Tersoal o.l.v. Paulien Huizenga was druk bezocht.
Allereerst is er met lof gesproken over het goede tempo van het fusietraject en de zorgvuldigheid waarmee
gewerkt wordt. Alle betrokkenen denken en doen actief mee! Er is ook informatie gedeeld over de
onderwijskundige plannen, de tijdelijke huisvesting op twee locaties en de schooltijden van de nieuwe
school. Daarnaast was er ruimte om kennis te maken met de teamleden en de directie van de nieuwe
school.
Teamoverleg
Het nieuwe team heeft, samen met de directie, al enkele malen een teamoverleg gehad. Daarbij is het
onderwijsconcept definitief aangenomen. Dit is van belang voor het Programma van Eisen voor de nieuwe
huisvesting. Ook hebben we gesproken over methodes en concrete invulling van de lessen. Komende
maanden zal dit uitwerkt worden om op 1 augustus echt te kunnen beginnen.

Identiteitscommissie en gezamenlijke Medezeggenschap
Na eerst gewerkt te hebben met een werkgroep komt op 8 februari de identiteitscommissie voor de nieuwe
school bijeen. In deze commissie zitten 2 leerkrachten, Margje Koudenburg en Annet Snelder en 2 (OMR)
ouders, Mirjam Buma en Johannes Kramer. De directie is adviserend. Aafke Reinders van het centrum van
levensbeschouwing adviseert ons bij de keuzes van de levensbeschouwelijke aanpak en methode binnen
onze school.
Naast de identiteitscommissie werken de drie MR-en nu ook zoveel mogelijk samen. De MR-en hebben
afgesproken in het vervolg als één MR van de fusieschool te handelen. Het onderwijskundig concept is klaar
en besproken. De schooltijden en tijdelijke huisvesting zijn vastgesteld. Deze MR is natuurlijk ook betrokken
bij de ontwikkeling van de nieuwbouw; een ruimtelijk programma van eisen (o.b.v. de onderwijsinhoud). Dit
wordt ontwikkeld met hulp van adviesbureau ‘De Mevrouwen’.
Praktische zaken
Tijdelijke huisvesting
Per 1 augustus 2018 ontstaat er één school en zullen de leerlingen van de drie scholen bij elkaar in de
groepen komen. Omdat er in augustus nog geen nieuwe huisvesting klaar is zullen de groepen verdeeld
worden over twee locaties:
- de onderbouw komt op de huidige school in Gauw.
- de bovenbouw gaat naar de huidige school in Sibrandabuorren.
De schooltijden vanaf 1 augustus 2018 zijn:
•
Ma t/m do: 08.30 tot 14.15 uur
•
Vrij: 08.30 tot 14.15 (gr. 5 t/m 8)
•
Vrij: 08.30 tot 12.00 (gr. 1 t/m 4)
Er zal een breng- en ophaalmoment zijn zodat het voor ouders mogelijk is, de kinderen te brengen of op te
halen.
Aanbieder kinderopvang is bekend
Na gesprekken met verschillende aanbieders van kinderopvang heeft de stuurgroep in overleg met de
directie gekozen voor de Stichting Kinderopvang Friesland. (SKF) SKF en wij zijn enthousiast over de
plannen voor samenwerking. SKF wil graag op korte termijn een zo breed mogelijke kinderopvang starten.
Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
Verkeersveilige schoolomgeving
De verschillende dorpsbelangen maken zich sterk voor de totstandkoming van een verkeersveilige
schoolomgeving en veilige fietspaden van Tersoal en Gauw naar de nieuwe school in Sibrandabuorren.
Wanneer men hierover informatie heeft, wordt u door de dorpsbelangen of de gemeente geïnformeerd.
Hoe gaan we verder?
Komende maanden gaan we verder met de uitwerking van alle plannen zodat er voor de zomer een nieuw
schoolplan is en ook alle praktische zaken geregeld zijn om alle spullen naar de twee tijdelijke locaties te
brengen.
We hopen dat u voor nu voldoende bent geïnformeerd. Zodra er meer nieuws is brengen we u op de hoogte.
Woensdagavond 6 juni (onder voorbehoud) willen we weer een informatieavond voor ouders en
belangstellenden plannen. We werken nu aan de website zodat alle informatie makkelijk te vinden is.
Mocht u vragen of ideeën hebben neem gerust contact op!
Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep,
Piet Massolt
Seerp Rijpkema

piet.massolt@delegegeaen.nl
seerprypkema@palludara.nl
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