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Beste ouders (en overige belangstellenden),
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is het informeren van ouders en andere
belanghebbenden tijdens het traject een belangrijk onderdeel. Meer informatie naar aanleiding
van de eerste projectgroepbijeenkomst, de stand van zaken rondom het fusietraject BoazumWiuwert en de ouderavond in Easterwierrum leest u in deze nieuwsbrief.
Gedurende het fusietraject is een belangrijke rol weggelegd voor de projectgroep. De
projectgroep is na de vakantie gestart met een eerste vergadering over hoe de samenwerking
uiteindelijk kan leiden tot een krachtige identiteitsrijke Streekschool, voorlopig op de locatie
Boazum, waar alle kinderen en ouders zich thuis voelen en toekomstbestendig kwalitatief goed
onderwijs gegeven kan worden. Het streven blijft om in de toekomst een nieuwe Streekschool
te realiseren op een centrale locatie met als doel de leefbaarheid van de dorpen in stand te
houden.
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Ook hebben wij beloofd u te informeren over de werkgroepen die binnenkort van start gaan. Wij
willen op korte termijn graag werkgroepen gaan vormgeven waarbij wij uw hulp goed kunnen
gebruiken. Via deze weg willen we een oproep aan u doen.
Werkgroep profilering.
Voor deze werkgroep zijn wij op zoek naar ouders en andere belangstellenden die samen vorm
willen geven aan (profilerings)activiteiten rondom het concept “Streekschool”. De activiteiten
worden gekoppeld aan het onderwijsinhoudelijke concept van de nieuwe school, dat ontwikkelt
wordt door de teams om een doorgaande lijn tussen school en naschoolse activiteiten te
creëren. Denk bijvoorbeeld aan naschoolse activiteiten in samenwerking met sportverenigingen
of andere organisaties.
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Werkgroep verkeersveiligheid
Voor de werkgroep verkeersveiligheid zijn wij op zoek naar ouders, maar ook dorpsbewoners uit
bijvoorbeeld de Dorpsbelangen. De verkeersveiligheid staat al op de politieke agenda van de
gemeente. Aanvullend zoeken wij mensen die politiek strategisch kunnen meedenken over
praktische oplossingen en toekomstbestendige veilige verkeerssituaties.
Werkgroep PR
Voor de werkgroep PR zijn wij op zoek naar ouders en/of andere belangstellenden die affiniteit
hebben met marketing en communicatie of een goed idee hebben over hoe de nieuwe school in
de markt kan worden gezet.
Wanneer u geïnteresseerd bent in het deelnemen aan een werkgroep, kunt u een mailtje sturen
naar streekschool@gearhing.net. Wij ontvangen graag uw reactie vóór woensdag 6 oktober.
Ouderavond Easterwierrum
Op 7 september heeft een ouderavond in Easterwierrum plaatsgevonden. Vooralsnog is duidelijk
dat de Fôlefinne op dit moment niet aansluit bij het fusietraject, maar wel openstaan voor een
streekschool op een centrale locatie. Voor het proces wat de Dûbelspan en de Pikeloer op dit
moment doorlopen, heeft dat geen consequenties.
We hopen u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben!
Met vriendelijke groet,
Mede namens de projectgroep
Ronald de Bie
Procesbegeleider

