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Nieuwbouw en fusie

In de Nieuwsbrief van de gemeente Delfzijl, die als bijlage is toegevoegd, kunt u lezen over de
voortgang van de bouw van de school. Door de vertraging die is ontstaan, kunnen we helaas niet
direct na de zomervakantie verhuizen. We hopen dat we in de herfst van 2020 over kunnen gaan
naar de nieuwe school. Dit heeft echter geen invloed op de totstandkoming van de fusie van beide
scholen. De fusiedatum is en blijft 1 augustus 2020. Met ingang van schooljaar 2020-2021 gaan we
van start als samenwerkingsschool. Het zal waarschijnlijk ook betekenen dat we, tot het moment van
verhuizen, de groepen moeten verdelen over de twee huidige locaties. Hierover gaan we in overleg
met de gemeente en de beide schoolbesturen of dit mogelijk is. Vervolgens moet er een keuze
gemaakt worden welke groepen waar komen tot het moment dat we gaan verhuizen. Zodra we een
voorstel hebben voor de groepsverdeling en een voorstel voor de verdeling over de locaties zullen
we dit aan u als ouders voorleggen. Dit wordt vooraf in het team en in de MR besproken.

Het team

Ieder jaar wordt aan leerkrachten, van zowel Marenland als Noordkwartier, gevraagd of ze op de
huidige school willen blijven werken of dat ze ervoor kiezen om in het nieuwe schooljaar een start
willen maken op een andere school. Als directeur heb ik de afgelopen weken aan ieder teamlid ook
deze vraag gesteld. Lianne Veenhuis, Brenda Geertsema en Janine Visscher hebben aangegeven een
nieuwe start te willen maken in het schooljaar 2020-2021 op een andere school. Alle andere
medewerkers hebben aangegeven dat ze volgend schooljaar mee willen naar de nieuwe
samenwerkingsschool. Als vastgesteld is hoeveel leerkrachten er ingezet kunnen worden volgend
schooljaar op de samenwerkingsschool, zullen er nieuwe juffen en/of meesters worden gezocht door
Marenland om het team weer aan te vullen.

Onderwijs

De afgelopen maanden is er door de leerkrachten gesproken en nagedacht over de vorm waarop we
het onderwijs vorm willen geven in de samenwerkingsschool in de komende jaren. We stellen
hiervoor een missie op waarin we uitspreken waar de nieuwe school voor staat. Daarnaast wordt er
in de visie uitgewerkt hoe we dat willen doen en wat je in de praktijk dan gaat zien als je in de school
komt. Voor deze missie en visie hebben we ook de mening van ouders nodig. In de komende
maanden zullen een aantal ouders benaderd worden om er samen met ons naar te kijken en om
feedback aan ons te geven. Deze groep ouders zal willekeurig worden gekozen zodat we een goede
afspiegeling krijgen van de oudergroep. Vervolgens wordt het aan de MR voorgelegd voor
instemming en kunnen we het met u als ouders delen.
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Identiteitscommissie
De commissie heeft maandag 6 januari vergaderd. We hebben positief teruggeblikt op de
ouderavond van 20 november en de kerstviering. Respect, verbinding, communicatie en
betrokkenheid van alle partijen blijft belangrijk.
De volgende stap is het ontwikkelen van een missie en visie (kaders) op identiteit en
levensbeschouwelijk onderwijs voor de samenwerkingsschool in Spijk. Kaders van waaruit we o.a. de
vieringen en het levensbeschouwelijk onderwijs in de klassen kunnen gaan uitwerken. Een uitdaging!
De intentie is dat de missie en visie breed gedragen wordt. We hebben besloten om Erik Renkema,
docent Levensbeschouwing aan de PABO Windesheim), of één van zijn medewerkers, te vragen om
ons hierbij te begeleiden. Erik Renkema zal binnenkort een bijeenkomst met het team hebben en de
identiteitscommissie helpen bij het opstellen van de missie en visie en het vervolg. Hij zal het team
ook het komende jaar (of jaren) begeleiden bij de ontwikkeling en de praktische uitvoering. Ouders
en kinderen zullen regelmatig geïnformeerd worden en waar mogelijk bij het proces betrokken
worden.
De volgende vergadering van de identiteitscommissie gaan we aan de slag met de missie en visie.
Kelly Bos legt haar taken voor de identiteitscommissie neer. Een opvolger wordt gezocht. We
waarderen haar inbreng, inzet en betrokkenheid zeer!

Verslag MR-vergadering 21 januari 2020

Dinsdag 21 januari heeft de MR weer vergaderd. Er is gesproken over de bouw van de nieuwe school.
Er is gestart met de staalconstructie. Dit duurt een aantal weken. Verder zijn de lasermetingen
verricht. De vertraging van de bouw houdt in dat de oplevering waarschijnlijk zal zijn rond de
herfstvakantie van 2020 (wel onder voorbehoud). De bouwwerkzaamheden zijn afhankelijk van het
weer.
Verder zijn de verschillende werkgroepen druk aan het werk. Voor het plein is bijvoorbeeld een plan
uitgewerkt en een gedeelte van de toestellen zijn al uitgezocht. Wat het meubilair betreft: er zijn
pitches gegeven door meerdere leveranciers. Hieruit zijn twee gekozen waar we mee verder gaan.
De werkgroep onderwijs is bezig met het opstellen van een missie en visie voor de nieuwe
samenwerkingsschool. Een concept van de missie wordt door het team op de eerstvolgende
margedag besproken.
De identiteitscommissie heeft ervoor gekozen om in de begeleiding verder te gaan met Erik
Renkema. Hij heeft ook de informatieavond over dit onderwerp verzorgd. Hij zal tijdens de margedag
van 14 februari verder gaan met het team over de vormgeving van identiteit op de
samenwerkingsschool. De werkgroep voor een nieuwe naam en een nieuw logo heeft drie namen
geselecteerd waar binnenkort op gestemd kan worden.
Tot slot nog de formatie: hier wordt aan gewerkt zodat dit op tijd bekend is en er tijdig kan worden
besloten hoe de leerkrachten verdeeld zullen worden over de groepen komend schooljaar.

Verslag van de ouderraad

De drukke decembermaand ligt inmiddels al weer achter ons. Na een gezamenlijk onthaal op locatie
Nesweg heeft de Sint met zijn pieten een gezellige dag gehad op beide locaties.
Vervolgens konden beide locatie al snel in kerstsfeer gebracht worden. De kerstviering dit jaar in de
vorm van een buffet in ieders eigen klas bleek ook een succes, daarnaast was het erg sfeervol dat
een aantal leden van het CBS kerstliedjes in de gang speelden op beide locaties.
Zoals u al in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen is het afscheid van juf Lida Smid helemaal naar haar
wens verlopen. Ze heeft prachtige afscheidscadeaus ontvangen o.a. een heerlijk wijn/kaas pakket
namens de OR.
We gaan ons nu richten op dit nieuwe jaar en op de komende activiteiten: versieren van een thema
hoek/raam, Pasen, Koningsspelen en we zullen de bloemenactie weer opstarten.
De luizencommissie is inmiddels na de kerstvakantie ook weer van start gegaan, Het is heel fijn dat er
zich daarvoor nieuwe ouders hebben aangemeld.
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Vanuit de Oranjevereniging Bierum is de vraag bij de OR neergelegd of we namens de
Samenwerkingsschool op 5 mei 2020 mee willen doen met een optocht van versierde wagens. Lijkt
dit u leuk en zou u hieraan mee willen werken? Meldt u dan snel bij Karina de Boer:
karina19_665@hotmail.com
De ouders van groep 7/8 locatie Dijkhuizenlaan willen we er graag aan herinneren dat de
betaaldatum voor het kampgeld 1 februari is.
Daarnaast willen we nogmaals ouders eraan herinneren de vrijwillige ouderbijdrage voor dit
schooljaar 2019/2020 á €22.50 te betalen, wanneer u heeft gekozen om niet mee te doen aan het
inzamelen van oud papier. Het rekeningnummer die u hiervoor kunt gebruiken is: NL05 RABO 0156
4618 38 t.n.v. st. CPO Noordkwartier.
De OR is per mail bereikbaar: or.borgstee@noordkwartier.nl
Naam van de nieuwe school
U hebt op de Nieuwsbrief kunnen lezen dat de commissie drie namen heeft gekozen uit de
inzendingen. Het is de bedoeling dat alle kinderen, alle ouders en alle medewerkers hun voorkeur
aan kunnen geven. De kinderen gaan stemmen op school. De ouders krijgen via de e-mail een
mogelijkheid om te stemmen. We proberen dit voor de voorjaarsvakantie af te ronden.
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