
 
 

 

Fusienieuwsbrief     woensdag 17 november 2021 
 

Kies een naam voor onze nieuwe school 

De samenvoeging van de drie 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 Spil, de Planeet 

en de Viersprong.  Maar wist jij wat deze namen betekenen? Misschien zou je dat kunnen navragen 

bij je ouders of grootouders.  

Veel succes met het bedenken van een nieuwe naam!!!! 

Start bouw 

Op woensdag 24 november zal de wethouder, dhr. Wanders, de start van de bouw gaan verrichten. 

Een kleine delegatie, leerlingenraad, zal deze start bijwonen. We gaan hiervan een filmpje en/of foto’s 

maken zodat alle kinderen en alle ouders/verzorgers en belangstellenden dit kunnen zien. Dit gaan we 

dan ook plaatsen op de website. De link sturen we u dan door.  

Uiteraard gaan we dit op de scholen vieren!!   

 

 

Studiemiddagen personeel 

Op maandagmiddag was de eerste studiedag van het personeel. We hebben met elkaar gewerkt aan 

de visie en aan de verdere samenwerking tussen het personeel. We hebben een hele zinvolle middag 

gehad waarin we flinke stappen hebben gezet. Op naar de volgende middag. Dat zal zijn op maandag 

29 november. De kinderen zijn dan om 12 uur vrij.  

Plattegronden en eigen ingang 

Op de website van de nieuwe school zijn de afgelopen weken ook plattegronden geplaatst. Hierop is 

te zien hoeveel lokalen we krijgen en hoe de school er van binnen (structuur) uit gaat zien. U heeft 

vast ook gezien dat we een eigen ingang hebben speciaal voor de kinderen van de nieuwe 

basisschool. De kinderen lopen dus niet naast en tussen oudere kinderen van het Voortgezet 

Onderwijs.  

Nieuwsbrief 

Een nieuwe school en straks ook een nieuwe nieuwsbrief. Achter de schermen wordt druk gewerkt 

aan een ontwerp voor de nieuwsbrief. Dat zal eerst de fusie nieuwsbrief zijn maar dan na de 

zomervakantie de nieuwsbrief van de nieuwe school. We verwachten dat we na de kerstvakantie de 

nieuwe nieuwsbrief kunnen uitbrengen.  

Regelmatige updates  

We gaan u vanaf nu regelmatig van nieuws voorzien. In ieder geval ontvangt u iedere maand een 

fusienieuwsbrief van ons en als er tussendoor iets te melden valt dat ontvangt u de nieuwsbrief 

tussendoor.  


