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Fusie Nieuws  
 

December 2021  

 

Beste ouders (en overige 

belangstellenden), 

 

Met trots presenteren wij jullie de eerste 

versie van onze praatplaat voor de 

fusieschool in Boazum.  

 

De wortels vormen de basis, die 

uitgroeien tot een onderscheidende 

toekomstgerichte school. Met als 

uiteindelijke einddoel een prachtige 

streekschool op een centrale plek voor de 

dorpen Wiuwert, Boazum, Britswert en 

Easterwierrum.  

 

De nieuwe fusieschool vormt een 

fundament voor de “mienskip”, met 

ruimte voor nieuwe ideeën, maatwerk en 

talent. De school is zichtbaar en werkt 

samen met het verenigingsleven, sport, 

cultuur en opvang. Samen vormen zij 

een IKC (Integraal Kind Centrum) voor 

alle dorpen. De leerkrachten gebruiken 

de boom om kinderen invullingen te laten 

geven aan ons concept en mee te laten 

denken over de nieuwe school. 

 

Op 7 december is door de leerkrachten 

op een tweede studiedag gewerkt om de 

inhoud van het onderwijsconcept verder 

vorm te geven, zodat de boom kan gaan 

groeien. Hierbij is richting gegeven aan 

de kernwaarden: groei, creativiteit, wille, groen natuurlijk en met elkaar voor elkaar. Tijdens de studiedag 

zijn de pedagogische visie, de leerstof, groepsdoorbrekend werken en thematisch onderwijs besproken. Op 

maandag 10 januari volgt er een derde studiedag waarop dit verder wordt uitgewerkt. 

 

 

 

 

  



      

 

 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid   

Samen met de gemeente zijn wij in gesprek over de verkeersveiligheid in Boazum. Gesproken wordt over 

afzetplekken en het mogelijk verruimen van de haal- en brengtijden. Heb je zelf nog goede ideeën om de 

verkeersveiligheid te bevorderen? Mail deze dan naar streekschool@gearhing.net. 

  

 

 

Samenwerking  

Samen kunnen we meer dan alleen. Ondanks de covid19 maatregelen zoeken wij naar mogelijkheden om 

komend voorjaar activiteiten te organiseren waarbij de kinderen en ouders elkaar ontmoeten. De 

activiteitencommissies van de fusiescholen hebben al een eerste overleg gehad om deze activiteiten 

gezamenlijk vorm te gaan geven. Er zijn verkennende gesprekken over een samenwerking met Kids First. 

Verder volgt de Fôlefinne de ontwikkelingen met plezier en zijn positief over de samenwerking en zoeken 

waar mogelijk de samenwerking nu al op.  

 

Ouderavond 

In de eerste maanden van volgend kalenderjaar organiseren we een ouderavond om de ouders mee te nemen 

in het onderwijsconcept, hier samen over in gesprek te gaan en vooral om samen met elkaar een goed gevoel 

bij de nieuwe fusieschool te krijgen. Meer informatie hierover volgt.  

 

Vervolg  

U ontvangt in de bijlage een formele planning voor de periode t/m augustus 2022. Hierin staan de 

belangrijkste formele activiteiten in het fusieproces. Deze planning zal in januari aangevuld worden met 

leerlinggerichte activiteiten. Of heb je andere ideeën die ons kunnen helpen bij het realiseren van de 

fusieschool? Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en graag tot volgend jaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de projectgroep 
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Bijlage   


