Oostvoorne, 3 april 2018

FUSIE NIEUWSBRIEF 8
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van JPS De Driehoek en OBS Mildenburg,
We hebben weer een update over de fusie voor u. Er is achter de schermen weer veel
gebeurd en daarvan willen we u graag op de hoogte stellen.
Groepsverdeling
Het is bekend hoe de groepsverdeling eruit komt te zien. Deze verdeling is mede
geadviseerd door de beide MR-en. Groep 1/2 wordt gecombineerd en vanaf groep 3 zijn het
enkele groepen. De groepen 7 en 8 zullen ondersteund worden door een onderwijsassistent.
In de volgende fusienieuwsbrief zal de indeling van de leerkrachten bekend worden
gemaakt.
Tot aan de zomervakantie zal er een aantal activiteiten georganiseerd worden om de
leerlingen van De Driehoek en De Mildenburg met elkaar kennis te laten maken.
Verbouwing
De verbouwing start in de meivakantie en zal doorlopen in de zomervakantie, daardoor
zullen wij pas kunnen verhuizen in de laatste week van de zomervakantie. Uiteraard zal er
geprobeerd worden om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken voor de leerlingen van
De Mildenburg. De aannemer zal in de meivakantie starten met het slopen van de muur in de
aula en het podium in groep 7/8. Groep 7/8 van De Mildenburg zal zo nodig na de
meivakantie naar het lege lokaal verhuizen. Dit betekent dat de plusklassen die gebruik
maken van de school naar Het Overbos verhuizen.
Feestelijke opening
Natuurlijk zal de school feestelijk geopend worden. Op 27 en 28 augustus 2018 hebben de
leerlingen studiedagen en is de zomervakantie voor onze leerlingen met twee dagen
verlengd. Het team van de nieuwe school zal deze dagen gebruiken om de school startklaar
te maken voor het nieuwe schooljaar. Het schooljaar zal op woensdag 29 augustus starten
met een feestelijke opening voor alle leerlingen van de nieuwe school.
Schoolreizen en kamp groep 8
De schoolreizen en het kamp voor groep 8 worden aan het begin van het schooljaar gepland.
Dit is bewust gedaan om elkaar (beter) te leren kennen en om het klassenverband hechter te
maken. Leerlingen en leerkrachten ontmoeten elkaar dan op een heel andere manier.

Ouderavond 11 april
Vorige week heeft u de uitnodiging voor de ouderavond ontvangen. We hopen u te zien op
deze avond van 19.30 uur tot 20.30 uur! U kunt nogmaals informatie halen over de fusie en
kennismaken met het team.
Naam nieuwe school
De ideeënbussen hebben op beide scholen gestaan en de ideeën zijn geïnventariseerd door
de werkgroep pr. Ook heeft de streekarchivaris met ons meegedacht. Op de ouderavond van
11 april wordt de naam van de nieuwe school onthuld.
Nieuwe school, nieuwe MR
Met de start van de nieuwe school, start er ook een nieuwe MR. Aan het einde van dit
schooljaar worden zowel de MR van De Mildenburg als de MR van De Driehoek opgeheven.
Vanuit beide MR-en stellen zich kandidaten beschikbaar voor de nieuwe MR om zo ook het
traject na de fusie verder vorm te geven. De nieuwe MR zal uit drie ouders en drie
leerkrachten bestaan. Mocht u zich ook kandidaat willen stellen, dan bent u van harte
welkom. U kunt dit kenbaar maken bij een van de huidige MR-leden.
OR
De oudervereniging van De Mildenburg wordt omgezet naar een ouderraad. De twee OR-en
gaan binnenkort samen overleggen over hoe er verder gegaan wordt.
Heeft u interesse om ook aan de OR deel te nemen? Neem dan even contact op met Esther of
Elise.
Continurooster
In eerdere brieven hebben wij aangeboden dat u het schooljaar 2018/2019 gebruik kunt
maken van naschoolse opvang van 14.00 uur tot 15.15 uur. Op de ouderavond van 11 april
gaan wij inventariseren wie daar gebruik van wil maken.
We zoeken ouders die deze opvang willen verzorgen. Zijn er (overblijf)ouders die hier
interesse in hebben? U kunt dit doorgeven aan Esther, Elise of Rubina.
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