Vrijdag aanstaande De LENTEMARKT !
van 17.00 tot 19.00 uur is iedereen welkom, het thema is Italië! Heeft u nog
leuke prijsjes voor het enveloppenspel? Dan deze graag inleveren op school!!
Uitstel, maar zeker geen afstel!
Nog steeds bestaat er bij ouders, medewerkers en besturen veel steun voor
het samenvoegen van basisscholen Klimop in Garrelsweer en Wirdumerdraai
in Wirdum!
“We vinden het belangrijk dat het doorgaat, minstens zo belangrijk is dat het
goed gaat!” Zo begonnen de algemeen directeuren hun toelichting aan de
schoolteams en leden van de medezeggenschapsraden over de keuzes die nu
gemaakt zijn. In de projectgroep is de afgelopen 3 maanden uitgezocht of en
hoe een fusie per 1 augustus a.s. mogelijk is. Dat is namelijk wat iedereen
graag wil: zo snel mogelijk aan de dorpsgenoten duidelijk maken dat er nog
heel wat jaren een basisschool blijft! Het ziet er goed uit, het onderzoek heeft
tot nu toe geen onoverkomelijke bezwaren aan het licht gebracht, er zijn meer
overeenkomsten dan verschillen en het goede van beiden kan bewaard
blijven.
Wel blijkt de datum van 1 augustus te snel om ook het belangrijke
uitgangspunt van zorgvuldigheid waar te kunnen maken. Vooral de gevolgen
voor de medewerkers moeten beter in beeld komen voordat een definitief
besluit genomen kan worden. Daarom hebben de besturen nu gekozen voor ‘de
gulden middenweg’. Direct bij de aanvang van het nieuwe schooljaar gaan de
beide scholen alvast samenwonen in het gebouw van de Wirdumerdraai en
daarbij zoveel mogelijk samenwerken. De projectgroep en de werkgroepen
gaan de voorbereiding hier nu op richten. Denk daarbij aan zaken als de
verhuizing, het gelijk trekken van de schooltijden, samen overblijven, e.d.
Hierdoor zullen de kinderen de schooldag in gezamenlijkheid doorbrengen,
meer leeftijdgenootjes om zich heen hebben en hun school als één
gemeenschap ervaren. Ook de peuters gaan naar verwachting mee. Gelijktijdig
worden in de project- en werkgroepen de meer bestuurlijk-juridische zaken
goed uitgezocht en na de zomervakantie met conclusies en aanbevelingen
verwerkt tot een eindrapportage. In het najaar kunnen dan de besturen op
basis hiervan een weloverwogen en zorgvuldig voorbereid besluit nemen. Bij
aanvang van het volgende schooljaar is dan ook in juridische zin de fusie een
feit.
Eén samenwerkingsschool voor ongeveer 70 kinderen van 2 tot 12 jaar, het
kan!
Vervoer gevraagd voor de schoolcultuurvoorstellingen
“de Molenberg”
Graag doen we een beroep om u om ons te vervoeren naar de
schoolvoorstellingen in de Molenberg. Kunt u meerijden? Dan graag even
aangeven bij de leerkracht van uw kind.
Maandag 14 mei vertrek 08.30 uur (groep 1 tot en met 5)
Woensdag 16 mei vertrek 08.30 uur (groep 6-7-8)
Boekencollectie
We zijn blij met de nieuwe wisselcollectie boeken die de bibliotheken in onze
regio ons ter beschikking stellen ter compensatie voor het wegvallen van de
bibliotheekbus. Twee a drie keer per jaar worden de boeken “ververst”.
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De blauwe
kledingcontainer
staat deze week bij de
school; graag de
meegegeven zakken
inleveren! (t/m. 14 mei)

Dat
Foto’s van het carnaval en het
voetbaltoernooi worden tijdens
de lentemarkt tentoongesteld,
u kunt nabestellen!!
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