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Geachte lezer,
Het is u vast niet ontgaan: de bouw van
de nieuwe school gaat voortvarend, een
ontwikkeling waar we bijzonder blij mee
zijn. Dat wat straks gerealiseerd is, is
het resultaat van intensieve
voorbereiding en overleg.

De eerste steen
De eerste steen is op 11 mei 2017
gelegd door een aantal leerlingen van de
3 scholen die straks hun lessen gaan
volgen in de nieuwe school.

Graag houden wij u periodiek op de
hoogte van de bouw en de voortgang.
Ook al zijn we ver gevorderd met 'de
stenen', we zijn er nog niet helemaal. En
dat heeft alles te maken met onze
ambitie. We willen namelijk een school
bouwen die jarenlang mee kan. De
schoolbesturen bespreken daarom met
elkaar wat er nodig is om in de nieuwe
school ook een kindcentrum en
misschien ook passend onderwijs te
huisvesten.
In deze nieuwsbrief vertellen we u hier
meer over. We wensen u veel
leesplezier!
Met vriendelijke groet,
John van Meekeren, Primenius
Simon van der Wal, VCPONG
Aris Fickweiler, Lauwers en Eems
Harald Bouman, wethouder onderwijs

Voorschools aanbod
Binnen het onderwijs in Nederland vindt
steeds meer aansluiting en afstemming
plaats met peuterspeelzaal en
kinderopvang. Logisch, want voor de
kinderen die naar de basisschool gaan
hebben ze al veel geleerd in deze
voorschoolse periode.
Dat is de reden dat de drie scholen gaan
samenwerken met één voorschoolse
organisatie.
Na een selectieprocedure en goede
gesprekken met diverse aanbieders is
gekozen voor de peuterzeelzaal
gemeente Eemsmond. Met hen en
mogelijke andere externe partijen willen
we de voorschoolse opvang (VSO) en
buitenschoolse opvang (BSO) vorm en
inhoud geven.

Oplevering van de school

Inrichting

De aannemer vordert in een rap tempo;
naar verwachting zal het gebouw rond
de herfstvakantie klaar zijn!
Daarna kunnen de leerlingen en
leerkrachten verhuizen naar hun nieuwe
school.
Na de zomervakantie zal de planning
voor de verhuizing en dergelijke worden
gemaakt. U wordt hierover in de
volgende editie van de nieuwbrief nader
geïnformeerd.

De directies en klankbordgroepen van de
scholen werken nauw met elkaar samen
als het gaat om afstemming van allerlei
zaken.
Onderling is afgesproken om met elkaar
afstemming te zoeken rond keuze in
meubilair. Samen waar het kan en
onderscheidend waar dat wenselijk is.
Zo willen ze met elkaar een mooie lijn
creëren die in harmonie is met de
prachtige school. Ze worden hierin
begeleid door de architect en ontwerper
van de school.

Vragen
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, of
wilt u meer weten? Neemt u dan gerust
contact op met de leiding van uw
school.
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