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Aan de ouders van alle leerlingen van OBS ’t Startblok en CBS De Peggebult

Beste ouders,
Vorige week heeft er weer een projectgroepvergadering omtrent het onderzoekstraject
rondom de fusie tussen ’t Startblok en De Peggebult plaatsgevonden. Zoals u weet
onderzoekt deze projectgroep of deze fusie kan leiden tot een krachtige identiteitsrijke
school binnen Donkerbroek waar alle kinderen en ouders zich thuis voelen en
toekomstbestendig kwalitatief goed onderwijs gegeven kan worden.
Er is de afgelopen periode veel werk verzet. Binnen de werkgroepen is hard gewerkt, er
is veel overleg tussen teams en directeuren. De opbrengsten van alle werkgroepen
worden steeds duidelijker. Zoals in het vorige bulletin al is beschreven zijn methoden
vergeleken, er komt steeds meer duidelijkheid wat er in de nieuwe school gebruikt gaat
worden.
Ook zitten de teams rond de tafel om met elkaar te praten over de visie voor de langere
termijn. Hierbij wordt natuurlijk de input van de ouders ook gebruikt. Eeind januari heeft
er een avond plaatsgevonden waar ouders vragen konden stellen en opmerkingen
konden maken over het hele proces. Enkele weken geleden vond er een ouderavond
plaats rondom identiteit. Beide avonden zijn goed bezocht en positief bevonden. Al deze
inbreng wordt meegenomen in het proces.
Voor wat betreft het personeel vinden er nu gesprekken plaats tussen bestuurders en
teamleden. De projectgroep vindt het wenselijk dat als de fusie plaatsvindt er zoveel
mogelijk mensen meegaan. Dat is goed voor alles, voor het vertrouwen, voor de
doorgaande lijnen etc.
Huisvesting is nog steeds een belangrijk onderwerp van gesprek in dit traject. Er is een
architectenbureau ingeschakeld, voor de meivakantie verwachten we in de projectgroep
huisvesting een ontwerp.
Inmiddels heeft er ook een inventarisatie plaatsgevonden omtrent de wens naar
kinderopvang in de school. Hiervoor is de belangstelling klein. Dat betekent dat deze
vraag in ieder geval in de eerste fase geen invloed heeft op het huisvestingsvraagstuk.
We kunnen ons voorstellen dat u erg benieuwd bent hoe de nieuwe school er nu
praktisch komt uit te zien. Dat willen we graag aan u presenteren direct na de
meivakantie. De exacte datum hiervoor hoort u zo spoedig mogelijk.
Tot slot zijn we op zoek naar een nieuwe naam. Vanuit de Projectgroep is Lieske
(leerkracht)gevraagd een werkgroepje in het leven te roepen die dit bij kinderen, ouders
en dorpsgenoten onder de aandacht brengt. Na een periode van indienen van
naamsuggesties zal dit werkgroepje met een voorstel naar de Projectgroep komen.
Uiteindelijk moet het bestuur (Comprix) instemmen met de naam.
Nogmaals, wij proberen u zo goed mogelijk te informeren door u regelmatig via dit
bulletin te informeren over het proces. Is dat niet voldoende, dan kunt u natuurlijk ook
uw vragen stellen aan de directie van de scholen of aan de projectgroepleden.
U vindt hun namen wederom onderaan deze brief.
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