FUSIENIEUWSBRIEF

december 2020

VAN DE REDACTIE

Voor je ligt de eerste fusienieuwsbrief van obs de Runde en
obs de Meent! In deze nieuwsbrief nemen we je mee in de
voortgang van de fusie. Je leest onder andere over de bouw,
de verschillende werkgroepen en het naamtraject.

KIES EEN NAAM VOOR
ONZE NIEUWE SCHOOL

DENK MEE!

Wie weet, wordt jouw naam
wel gekozen!

De samenvoeging van beide scholen in een nieuw gebouw
vraagt om een nieuwe naam. Samen met jou willen we op zoek
gaan naar een nieuwe naam die past bij de nieuwe school.
Dit doen we met een online tool waarin jij jouw voorstel kan
insturen. Het online formulier vind je binnenkort op SchouderCom.
Dus houd SchouderCom in de gaten! Wie weet krijgt de nieuwe
school wel de naam die jij hebt bedacht.
Omdat de school een nieuwe naam krijgt gaan we afscheid nemen
van de namen de Runde en de Meent. Maar wist jij wat deze namen
betekenen?
•D
 e Meent staat voor ‘gemeenschappelijke weide’!
• En op de plek van bassischool de Runde stroomde
vroeger een riviertje genaamd de Runde.

Heb jij een artikel voor de nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar y.gerdes@oo-emmen.nl.

NIEUW(S)BOUW

De voorbereidingen voor de nieuw te bouwen school zijn in volle gang. Nadat architectenbureau Kristinsson
de opdracht heeft gekregen om de nieuwe school te ontwerpen is er hard gewerkt. Daan Josee, de
architect, had al bij zijn presentatie een mooie schets gepresenteerd en is vervolgens met de projectgroep
aan de slag gegaan om een voorlopig ontwerp te maken. Voor Openbaar Onderwijs zitten Yvonne Gerdes
(locatiedirecteur de Runde), Jaap ter Maat (locatiedirecteur de Meent), Jeroen Imbos (clusterdirecteur) en
Eddy Stoffer (huisvestingsadviseur Openbaar Onderwijs) in de projectgroep.
Nu het voorlopige ontwerp
klaar is zal de architect het
ontwerp verder uitwerken
met o.a. een constructeur
en een installatiebedrijf
zodat er binnenkort een
definitief ontwerp aan alle
geïnteresseerden kan worden
gepresenteerd. Zodra we hier
meer informatie over hebben
zullen we u hier uiteraard over
informeren.
Om u toch alvast een indruk te
geven van het gebouw ziet u
hier alvast een impressie van de
buiten- en binnenkant.
De Noordwest kant (op
de bovenste tekening het
onderste deel – waarvan u de
buitengevel kunt zien) zal voor
Openbaar Onderwijs zijn.
Het andere deel wordt van
bijzonder onderwijs en de
voorscholen.

Ook kunt u op de
plattegrondtekening mooi
zien welke keuzes Openbaar
Onderwijs heeft gemaakt
voor de nieuwe school. Zo is
er bijvoorbeeld gekozen voor
ruime lokalen en komt er telkens
tussen 2 lokalen een ruimte
waarin leerlingen zelfstandig
kunnen werken. Ook hebben 2
lokalen telkens een eigen toilet

en vanuit twee lokalen kan
er makkelijk samengewerkt
worden door de schuifdeuren
naar de tussenruimte open
te zetten. Daarnaast heeft
Openbaar Onderwijs zich
sterk gemaakt voor een
achteruitgang richting de
Deele, deze uitgang ziet u
tussen de kleutergroepen en
de voorschool.

Het gele gedeelte is bestemd voor Openbaar Onderwijs. Tussen de beide scholen ziet u de voorscholen
(aan de kant van de Deele) en het speellokaal voor beide scholen.

Heb jij een artikel voor de nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar y.gerdes@oo-emmen.nl.
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WIE ZIT ER IN DE WERKGROEP?
Alle leerkrachten van de Runde en de Meent nemen delen aan een
fusie-werkgroep. De werkgroepen zijn ervoor bedoeld om onderwijs,
huisvesting, personeelszaken en communicatie op elkaar af te
stemmen.
De verschillende werkgroepen zijn:
• sociaal-emotionele vorming;
• groepsdoorbrekend werken;
• wereldoriëntatie;
• bewegend leren;
• projectgroep nieuwbouw;
• communicatie.

AGENDA
KERSTVAKANTIE
19 DEC. 2020 T/M 3 JAN. 2021

MEDEDELINGEN

Iedere maand staat er in deze nieuwsbrief een andere werkgroep
centraal. Deze maand is dat de werkgroep communicatie. Wij
houden ons onder andere bezig met de naam van de school, het
verzorgen van deze nieuwsbrief en het betrekken van ouders en
leerlingen bij de fusie.
Maak kennis met de werkgroep communicatie:
Jeroen Imbos (clusterdirecteur),
Yvonne Gerdes (locatiedirecteur obs de Runde),
Berdien Hulshoff (groepsleerkracht van groep 4 en 7 van obs de Meent),
Marloes Menzen (groepsleerkracht van groep 8 obs de Runde),
Rielinde Faber (communicatieadviseur Baaz&co).
Jaap ter Maat (locatiedirecteur obs de Meent).
Jeroen Imbos

Jaap ter Maat

Marloes Menzen

Yvonne Gerdes

Berdien Hulshoff

Rielinde Faber

Om de fusie zo goed
mogelijk voor te bereiden
hebben we een fusieplan
gemaakt voor de periode
tot aan de fusie. Deze
fusie staat gepland op
1 augustus 2022.
In het plan staat beschre
ven hoe we met de beide
teams gaan werken aan
ons onderwijs in de nieuwe
school.
In de volgende nieuws
brieven vertellen we hier
meer over.

WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!
TOT ZIENS IN 2021
En … als je deze vakantie even niet weet wat je kunt doen? Bedenk dan alvast een nieuwe naam.
Wij zijn benieuwd naar alle inzendingen, zodra het online formulier live is!

Heb jij een artikel voor de nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar y.gerdes@oo-emmen.nl.
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