Samen verder
Beste ouder(s),
Vooraf
In het vervolg zal de informatie over de samenvoeging van de scholen in een
afzonderlijk bericht verspreid worden. We doen dat onder de kop ‘Samen verder’;
na de samenvoeging is dat de realiteit. Tegelijk is het zo dat wanneer je goed
samenwerkt je ook verder kunt komen met elkaar. We hopen dat de samenvoeging
tot één school straks het onderwijs aan de kinderen ten goede zal komen. Dit alles
kan alleen met de zegen van de Heere. We vragen u in het gebed te denken aan
school, leerlingen en personeel. Zijn zegen is onmisbaar, bij alle plannen die we
maken!
Inmiddels is er van alles in gang gezet met het oog op de samenvoeging. RoosRos is
in overleg met Barendregt alles in gang aan het zetten om de bouw meteen na de
Kerstvakantie te kunnen starten. Daar komt veel bij kijken: het definitief maken
van de bouwplannen, de materialen die besteld moeten worden, vergunningen die
aangevraagd worden enz.
Tijdelijke huisvesting Petrus Datheen
Eén aspect is het zoeken van tijdelijke huisvesting voor de Petrus Datheen.
Inmiddels is duidelijk hoe dat eruit zal zien. De gemeente heeft het onlangs
leeggekomen schoolgebouw van de Pijler, aan de Fazant in Maasdam, aangewezen
als tijdelijke locatie. Hieronder ziet u een foto van het schoolgebouw. Ook heeft de
gemeente gisteren de buurt geïnformeerd, zodat bekend is dat de Petrus
Datheenschool tijdelijk te gast is aan de Fazant. Het team vindt het erg fijn dat de
school op deze manier als geheel naar één locatie kan verhuizen, en niet
versnipperd wordt over meerdere schoolgebouwen. We zijn blij dat de gemeente
Hoeksche Waard hierin actief met ons meedenkt en er alles aan doet om het
gebouw weer geschikt te maken voor gebruik. Zo moet het gebouw schoongemaakt,
de ICT-voorziening moet werken, alarmering moet geregeld enz.
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Inmiddels wordt ook de verhuizing voorbereid. Een verhuisbedrijf zal daarbij
zorgen dat alles wat nodig is op locatie komt.
U begrijpt dat er in de komende periode veel afkomt op het team van de Petrus
Datheen. Na de herfstvakantie zal er een container geplaatst worden, zodat wat
weg kan opgeruimd wordt. Daarnaast worden er verhuisdozen geleverd zodat
gaande weg er ook ingepakt kan worden.
Ook voor leerlingen en ouders is het een grote verandering. Het is de bedoeling dat
de verhuizing de laatste twee dagen voor de Kerstvakantie plaatsvindt. De kinderen
zijn dan vrij. Meer informatie ontvangt u later vanzelfsprekend, op dit moment
moet er nog van alles voorbereid worden. De leerlingen voor de instroomgroep in
Puttershoek zullen een bericht van juf Oudshoorn ontvangen over het
kennismakingsmoment dat in december gepland stond. Het is de bedoeling dat de
Petrus Datheen dan na de Kerstvakantie start op de nieuwe tijdelijk locatie. Wij
realiseren ons dat dit veel betekent voor het halen en brengen van uw kinderen.
Later hopen we u te informeren over rijrichting, parkeerplaatsen enz.
Samenvoeging en onderwijsontwikkeling
Vorig jaar zijn de twee teams begonnen met gezamenlijke scholingen. Ook voor dit
schooljaar staan die gepland. Ook hier moeten we wel constateren dat we veel
kunnen voorbereiden, maar dat alles toch anders kan lopen. Verschillende
scholingen zijn vanwege corona niet doorgegaan. Zo kan ook de voorgenomen
scholingsdag op 5 november niet doorgaan. Het team zou dan met elkaar bezig zijn
met PCM ( hoe zie ik kinderen/collega’s en hoe communiceer ik met hen). Deze
training wordt uitgesteld. Wel is de school die dag dicht, omdat er nu ander werk
met het oog op de samenvoeging/verhuizing wordt aangepakt. De kinderen zijn dus
vrij, zoals al eerder is doorgegeven.
Tot zover de informatie die wij net voor de herfstvakantie nog met u kunnen delen.
Regelmatig zullen wij u, onder meer door middel van deze brief, informeren over
de stand van zaken rondom de samenvoeging van de scholen. Wij, dat zijn de leden
van de projectgroep van architect, bouwer, bevoegd gezag en school. Vooral de
toekomstige directeur, C. van Koeveringe en ondergetekende mogen veel schoolse
en praktische zaken organiseren en coördineren. Wanneer u vragen heeft kunt u
deze mailen naar j.dewaal@rehobothschoolmaasdam.nl .
Met vriendelijke groet,
namens alle betrokkenen,
J.C. de Waal
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