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Fusie van de ABBS Otto
Clantskoalle en SWS Twaspan

Fusie
Door het dalende leerlingenaantal in
Boksum zal de ABBS Otto Clanskoalle uit
Boksum gaan fuseren met SWS Twaspan
uit Deinum. Met ingang van het nieuwe
schooljaar is Deinum het dorp waar de
kinderen heen gaan. Dit is wellicht bij u
allen bekend.

Informatie
Inmiddels hebben de
medezeggenschapsraden al een aantal
keer met elkaar vergaderd. Er moet veel
gebeuren. Ook de directieleden van beide
scholen zitten regelmatig om de tafel.
Er is een hele lijst van activiteiten
klaargemaakt. De komende tijd zullen we
u op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen via een nieuwsbrief of
andere kanalen.

Ontwikkelingen rondom de inzet van
het personeel.
Direct na de voorjaarsvakantie is Einar
Yedema aan de slag gegaan in Boksum als
directeur. Hij volgt Margriet Faber op die
is vertrokken.
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Ouderavond 12 april
We willen de ouders/verzorgers van alle
kinderen van de beide scholen uitnodigen
op 12 april om 19.30 u. in het gebouw
van SWS Twaspan.
We willen u dan informeren over alle
activiteiten die er gepland gaan worden de
komende tijd. Ook willen we u informeren
over onderwerpen die gelijk blijven na de
fusie en zaken die veranderen.
Ook zullen we proberen zoveel mogelijk
vragen te beantwoorden.
Om alvast een tipje van de sluier op te
lichten volgen hier onder al enige punten
van gesprek:
*de identiteitscommissie. Hoe werkt die
commissie?
*het inschrijven van de kinderen. Hoe doe
je dat?
*richtinggevende uitspraken over de
verdeling van de groepen. (Dus nog niet
over de kinderen).
*hoeveel groepen komen er?
*activiteiten die nodig zijn als een school
sluit. Afscheid nemen etc.
*activiteiten die nodig zijn om kinderen en
ouders welkom te heten?
*een goede overdracht van dossiers.
*diversen

Tenslotte., mijn naam is Yco Huizinga en
probeer het proces in goede banen te leiden.

Tot ziens op 12 april!! Goede Paasdagen
toegewenst.

y.huizinga@bureaumeesterschap. nI
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