Informatiebrief voor de ouders van kinderen die volgend jaar starten op onze school
In verband met maatregelen in het kader van het Coronavirus is de informatieavond van 17 maart en
het open huis op 18 maart niet doorgegaan. Om u toch alvast te kunnen informeren over de
ontwikkelingen van onze scholen hebben we deze brief opgesteld met informatie over de
ontwikkeling op onze scholen en de aanmeldprocedure.
Onder voor voorbehoud hebben we op dinsdagavond 12 mei een nieuwe informatieavond gepland,
aanvang 19.30 uur. Op deze avond zullen we o.a. onderstaande informatie toelichten en een beeld
schetsen van het onderwijs aan kleuters. Op woensdag 13 mei houden we open huis van 9.00 tot
11.00 uur. Hou de berichtgeving op de websites van onze scholen in de gaten.
We verzoeken u om uw kind dat volgend schooljaar 4 jaar wordt toch vast aan te melden. U vindt het
aanmeldformulier op onze websites. Door het inleveren van het aangemelde aanmeldformulier
hebben we de beschikking over uw mailadres en kunnen we u meenemen in de
informatievoorziening over de fusie en alles wat daarmee samenhangt. U kunt uw kind ook
voorlopig aanmelden, omdat u pas definitief wilt aanmelden als u in de gelegenheid bent geweest
voor een nadere kennismaking.
Door de aanmeldingen krijgen wij ook zicht op het aantal kleuters dat volgend jaar op onze school zal
starten.
Fusie
•
•

Per 1 augustus zullen Het Kompas, De Vosseschans en De Fontein fuseren tot één school. Per
1 augustus 2021 hopen we te kunnen verhuizen naar onze nieuwe locatie. Tot die tijd zal de
school op drie locaties gevestigd zijn.
Het is de bedoeling dat de naam van onze nieuwe school bekend wordt gemaakt tijdens het
slaan van de eerste paal op donderdag 16 april.

Volgend schooljaar
Onze school is dan nog verdeeld over drie locaties. De groepen zijn als volgt verdeeld:
• Locatie Vosseschans: 3 groepen 1/2, 3 groepen 5/6, 1 groep 7 en 3 groepen 8
• Locatie Het Kompas: 5 groepen 3/4
• Locatie De Fontein: 2 groepen 1/2, 2 groepen 5/6 en 2 groepen 7/8
De leerlingen zitten nog met leerlingen vanuit hun huidige school bij elkaar in de groep, met voor
zover mogelijk een bekende leerkracht. We streven ernaar dat kinderen vanuit één gezin over
maximaal twee locaties worden verdeeld.
Startprocedure
• U kunt uw zoon of dochter aanmelden met behulp van het aanmeldformulier op onze
websites.
• U ontvangt daarna een bevestiging van aanmelding.
• Ongeveer 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u het inschrijvingsformulier.
• Nadat het ingevulde inschrijvingsformulier op school is ontvangen wordt een afspraak met u
gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Naast kennismaken en afstemmen van

wederzijdse verwachtingen worden tijdens dat gesprek ook afspraken gemaakt over de
momenten waarop uw kind mag kennismaken.
Het plaatsen van uw kind
• We streven ernaar om alle kleutergroepen ongeveer even groot te laten zijn. Dat betekent
dat nieuwe kleuters zullen starten op locatie Fontein. Als de groepen ongeveer even groot
zijn geworden, gaan we kleuters verdeeld over de 5 kleutergroepen laten instromen. Op dit
moment hebben we nog onvoldoende zicht op het aantal aanmeldingen om al een verdeling
te kunnen maken.
• Zodra bekend is op welk locatie en in welke groep uw kleuter geplaatst wordt, ontvangt u
daarover bericht.
Schooltijden
• We willen per 1 augustus 2020 met het 5-gelijkedagen model gaan werken. Dat betekent dat
alle leerlingen 5 dagen van 8.30 tot 14.00 uur op school zijn en met hun leerkracht eten.
Kinderen nemen een eigen lunchpakket mee naar school.
In de brief “samenvatting voor ouders” kunt u informatie lezen over de aanleiding voor de fusie en
een korte samenvatting over het onderwijs op onze nieuwe school en hoe wij aankijken tegen onze
identiteit.
Wilt u meer informatie dan kunt u altijd telefonisch of per mail contact opnemen met één van de
directeuren. We staan u graag te woord.

Met vriendelijke groet,
Eveline Hilkes, evelinehilkes@morgenwijzer.nl 0172 603135
Ruud van Geene, r.vangeene@wijdevenen.nl 0172 602939
Marijke Kieboom, m.kieboom@fonteinteraar.nl 0172 602495

