Nieuwsbrief 4

Oostvoorne, 23 juni 2017

Onderwerp: Toekomst JPS De Driehoek/OBS Mildenburg

NIEUWSBRIEF 4
Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen van OBS Mildenburg en JPS De Driehoek,
Hierbij ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar met betrekking tot het
fusietraject van JPS De Driehoek en OBS Mildenburg.
Terugkijkend op het fusieproces tot nu toe, kunnen we stellen dat we al veel ondernomen
hebben met elkaar. We stellen de feedback en betrokkenheid die we krijgen van de
ouder(s)/verzorgers(s) van beide scholen zeer op prijs.
Dinsdag 13 juni jl. is de projectgroep, welke bestaat uit ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten,
projectleider Wim Smit en de directie van beide scholen, bij elkaar gekomen om de
voortgang van het fusieproces te bespreken.
Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
Werkgroepen:
-

De werkgroepen zijn inmiddels compleet. In elke werkgroep zit een afvaardiging
bestaande uit ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten en de directie van beide scholen;

-

De werkgroepen streven ernaar voor de zomervakantie nog één keer bij elkaar te
komen om kennis met elkaar te maken en de planning voor schooljaar 2017-2018
vast te stellen. Tijdens deze eerste bijeenkomsten van het nieuwe schooljaar zullen
de doelstellingen geformuleerd worden;
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-

In het nieuwe schooljaar zullen we u regelmatig informeren over de stand van zaken
vanuit de verschillende werkgroepen;

Communicatie :
Met betrekking tot de communicatie hebben we geconstateerd dat we alert en helder
moeten blijven naar alle betrokkenen. Dit heeft onze volle aandacht!
Tot slot van deze Nieuwsbrief nog het volgende:
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen wij ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van
beiden scholen uitnodigen om een kijkje te nemen in de andere school en nader kennis met
elkaar te maken.
Mochten de ouder(s)/verzorger(s) van JPS De Driehoek al eerder bij OBS Mildenburg willen
gaan kijken, dan kunt u misschien van de gelegenheid gebruik maken om op
woensdag 28 juni a.s. bij de officiële opening aanwezig te zijn van het nieuwe schoolplein
van OBS De Mildenburg. Deze feestelijke gebeurtenis zal plaatsvinden van
11.15 uur tot 11.45 uur. De opening zal worden verricht door Ingrid van Doesburg
(voorzitter van het bestuur van PRIMOvpr), Pamela Blok (Wethouder Gemeente Westvoorne)
en Niek Koppelaar (Regiohoofd Zuid-Hollands Landschap).
U bent allen van harte welkom!
De projectgroep wil u langs deze weg een fijne vakantie toewensen en bedanken voor het
vertrouwen en betrokkenheid.

Met vriendelijk groet,

Team JPS De Driehoek
Team OBS Mildenburg
Directie
MR’s en
Projectleider

