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Fusie Nieuws  
 

November 2021  

 

Beste ouders (en overige belangstellenden), 

 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen wordt er zowel over een fusie tussen de 

scholen van Wiuwert en Boazum als over een centrale streekschool gesproken. Ter verheldering 

is onderstaand figuur opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroepen 

In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen over de verschillende werkgroepen die we in willen 

richten voor de centrale streekschool. Wilt u graag meedenken over de toekomst van het 

onderwijs van uw kind(eren)? Aanmelden kan nog steeds via streekschool@gearhing.net.  

 

Werkgroep profilering (concept) 

Voor de werkgroep profilering zijn we nog op zoek naar 

ouders en andere belangstellenden die samen activiteiten 

willen bedenken die passen bij de nieuw te vormen 

streekschool. Wij zijn op zoek naar creatieve mensen die 

willen meedenken over bijvoorbeeld naschoolse activiteiten. 

De volgende deelnemers hebben zich aangemeld:  

 

Strategische werkgroep - verkeer (veiligheid) 

De strategische werkgroep waar ook verkeer (veiligheid) 

onder valt is al van start gegaan. Zij denken o.a. politiek 

strategisch mee over praktische oplossingen en 

toekomstbestendige veilige verkeerssituaties. Deze 

werkgroep bestaat uit de volgende deelnemers: 

 

 

 

Huib Minet           Sjoukje Nauta  

Tietsia Binnema   Geeske Bouma 

Richt de Groot     Mirjam Ganzevoort 

Wilma Zwart        Wietske Veenstra 

Jantsje Kirkenier  

Eric Teppema          Gerbrina de Jong                

Atje Deinum            Dick-Jan Ganzevoort 

Rein Veenstra          Schelte Jonkman 

Arnold Oosterdijk      

Pieter Theunis Hoogland 
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Werkgroep PR en communicatie  

Voor de werkgroep PR en communicatie zijn nog geen aanmeldingen en wordt gezocht naar 

ouders en/of andere belangstellenden die creatief zijn en woorden kunnen omzetten in beelden, 

om te helpen bij een goede communicatie. 

 

Studiedag drie scholen samen  

Op 11 oktober was een studiedag voor de teams van 

alle drie de scholen. Tijdens deze studiedag hebben 

de teams kennis met elkaar gemaakt. Er zijn 

ervaringen uitgewisseld over hoe de scholen het 

onderwijs nu inrichten en hoe zij dit in de toekomst 

willen doen. Daarnaast is er nagedacht over de 

kernwaarden waar de streekschool in de toekomst 

vanuit wil gaan. Door de kennismaking en het 

gesprek over de toekomst ontstond een positieve 

energie en de leerkrachten kijken uit naar een mooie 

toekomst voor de drie dorpen. Hiernaast ziet u deze 

kernwaarden. 

 

 

We hopen u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben en snel te zien in een van de 

werkgroepen of op school!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

De projectgroep 

 

 


