FUSIE NIEUWSBRIEF 1

10 FEBRUARI 2017
Dit zegt Mario Stam,
wethouder van Onderwijs
Schiedam, over de fusie:

Samen bouwen aan een nieuwe school
CBS Gravin Aleida

KBS Sint Jan

info@gravinaleidaschool.nl

directiesintjan@siko.nl

www.gravinaleidaschool.nl

www.stjanschiedam.nl

“Als verantwoordelijk wethouder
voor onderwijs in de stad en
vooral als ouder, wens ik de
kinderen, hun ouders en hun
leerkrachten toe dat ze van de
nieuwe school hún school
kunnen maken. Dat ze de
komende tijd de ruimte krijgen
om daar samen aan te werken.
En dat ze daadwerkelijk die
ruimte gebruiken.”

Terugblik
Afgelopen week zijn alle ouders, kinderen en Schiedam geïnformeerd over de fusie van
de 5maalO scholen Het Talent en de Gravin Aleida, die samengaan met de SIKO scholen
‘t Meesterwerk en de Sint Jan. Basisschool De Wieken gaat weliswaar ook over naar SIKO,
maar blijft zelfstandig bestaan.
We
kijken
terug
op
levendige
informatiebijeenkomsten, die naar ons idee goed zijn
verlopen. We begrijpen wel dat dit voor u en uw kind
allerlei vragen heeft opgeroepen. Een aantal
daarvan konden snel beantwoord worden, maar we
moesten ook een aantal vragen onbeantwoord
laten. Daar gaan we op terug komen in
werkgroepen,
meedenkbijeenkomsten
en
nieuwsbrieven.
Vandaag ontvangt u de eerste ‘Fusie nieuwsbrief’, hierin wordt u van
nu af aan door de directeuren op de hoogte gehouden.
Dank voor uw grote betrokkenheid van de afgelopen week, dat
geeft ons de overtuiging dat we met elkaar het beste voor hebben
voor uw kind.
Annet Dries, algemeen directeur SIKO
Rolf van den Berg, voorzitter college van bestuur 5maalO a.i.
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Meedenken
Op de informatieavonden en de
bijeenkomsten in de ouderkamers
vorige week werd al duidelijk dat heel
veel ouders graag willen meedenken
over de toekomst van de nieuwe
school. Ook waren er veel vragen:
 Hoe wordt de zorg georganiseerd
op de nieuwe school?
 Welke gedragsregels en
afspraken komen er?
 Hoe wordt de identiteit
vormgegeven?
 Met welk rooster (overblijven of
continu gaat de nieuwe school
werken?
 Welke lesmethodes komen er?

Maand
februari

Maart

April

Met uw input willen wij antwoord geven
Mei
op deze en andere vragen. We
organiseren hiervoor meedenkbijeenkomsten waarin we in kleine
Juni
groepen de volgende onderwerpen
gaan bespreken:
 Lesrooster
Juli
 Identiteit
 Gedragsregels en afspraken
 Wat vinden we belangrijk? Wat
en hoe leren kinderen op school?
 Communicatie en samenwerken met ouders

Fusiekalender
week Geplande fusie-activiteit
6
Schoolteams maken kennis
Tom de koning maakt kennis
met de leerlingen van de
Gravin Aleida
9
Voorjaarsvakantie
11
meedenkbijeenkomsten
Leerlingen maken kennis
met elkaar
13
meedenkbijeenkomsten
Gezamenlijke
ouderbijeenkomst over de
nieuwe school:
terugkoppeling
meedenkbijeenkomsten
16
Leerlingen ontmoeten
elkaar bij de Koningsspelen
17
Meivakantie
18
Meivakantie
Informatieavond formatie
komend schooljaar
Gezamenlijke activiteiten
van de nieuwe groepen
2017-2018
Verhuizing
28
Zomervakantie tot 21
augustus

U wordt uitgenodigd om in maart twee keer mee te doen aan een meedenkbijeenkomst.
Zo gaan we ‘Samen bouwen aan een nieuwe school’.
Saskia Mak, directeur CBS Gravin Aleida
Tom de Koning, directeur KBS Sint Jan
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