Voorwoord
Wat een feestje is het om aan het werk te zijn! Afgelopen week is het schoolfruit is weer begonnen en de
moeder van Ilse, Annemieke heeft dit weer enthousiast belangeloos opgepakt en georganiseerd. Ook bedankt
aan alle spontane fruitsnijders! De ateliers zijn ook gestart met de eerste creatieve resultaten. Heel gaaf.
We hebben een inspirerende studiedag achter de rug met de teams van De Brug en Klavertje Vier om steeds
concretere stappen te nemen in het gewenste fusietraject, veel gesprekken met het bestuur en de MR’en maar
ook met de teams om over de fusie te spreken. In deze nieuwsbrief ook informatie van de bestuurder over het
traject!
En ook nog steeds veel interesse, want mijn agenda loopt vol met aanvragen voor rondleidingen. Dat maakt me
blij want het is de waardering die we verdienen. We verwelkomen de komende maanden een heleboel nieuwe
kleuters waardoor de groep van 16 weer groeit naar 26 aan het eind van het jaar!
Maar eerst nu genieten van alle Sinterklaasvoorbereidingen. Voor sommigen toch ook heel spannend. Maar
bovenal een gezellig feest. Via Maxclass verspreid ik de informatie over het maken van de surprises.
Hartelijke groet,
Nicky Mertens

Belangrijke data
•
•
•
•
•

•
•
•

23 november onderbouw (groep 1-4 )vrij
26 november MR Brug
5 december Sinterklaas op school
6 december studiedag alle kinderen vrij
Donderdag 20 december; kinderen tot
12.00 uur naar school. Vnaf 17.00 uur
kerstviering op school.
Donderdag 20 december vanaf 20.30
ouderbedankavond
Vrijdag 21 december vanaf 12.00 uur
kerstvakantie
6 januari 2019 weer naar school

Verjaardagen in
December
2
3
3
4
4
8
11
11
14
27
28
29
30

Jerrel
Quinn
David
Meike
Soufian
Davin
Intisaam
Hajo
Elvira
Fenna
Ravi
Lara
Raphy

Allemaal van harte
gefeliciteerd!
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Uit de school
Juf Sylvia

Juf Sylvia was de afgelopen periode met
zwangerschaps- en bevallingsverlof. Door de
komst van een instroomgroep op Klavertje
Vier en de mogelijkheid van juf Trudy en juf
Marjan om de huidige groep 1-2 te blijven
leiden, zal juf Sylvia dit schooljaar niet
terugkeren in de groep 1-2 op De Brug.
In goed overleg met alle betrokken
leerkrachten, hebben we besloten dat Sylvia
na haar verlof zal starten met de
instroomgroep op Klavertje Vier.
Hiermee is de continuïteit in groep 1-2
gewaarborgd en ben ik blij dat Sylvia op
Klavertje Vier de instroomgroep gaat leiden.
Juf Sylvia blijft deel uitmaken van het team
van De Brug en we nemen daarom ook nog
geen afscheid van haar.

Kerstkoor
Zijn er ouders die het leuk vinden om een
kerstkoor (van ouders voor kinderen) te
organiseren voor tijdens de kerstdagen?
Zo ja, geef je dan op bij Nicky
(directive.brug@oo-h.nl)
In de muzieklessen in de klassen zingen de
kinderen ook. En we dachten dat het leuk
zou zijn om hier meer mee te doen in de
school. Ik doe dezelfde oproep op Klavertje
Vier. Wellicht dat er al een gezamenlijk koor
opgericht kan worden.

Van de AR
Brugdagen
We kijken terug op fantastische Brugdagen. Het
weer zat mee en de sfeer was gezellig. We hadden
een veelzijdig programma met spelletjes,
knutselen, hutten bouwen, en ‘s avonds een
beetje griezelen in het donker.
We willen alle ouders die geholpen hebben
ontzettend bedanken.
Sinterklaas
Morgen is het zover. Sinterklaas komt aan in
Nederland. Ook dit jaar zal hij De Brug weer
bezoeken op 5 december. Sinterklaas heeft ons al
laten weten daar erg naar uit te kijken. Natuurlijk
worden de kinderen weer verrast me cadeaus en
lekkers.

Van de MR

Elders in de nieuwsbrief kunt u het fusienieuws
lezen van Annelies Smits, bestuurder van OOH.
Zoals zij aangeeft vinden er veel gesprekken
plaats. Beide MR-en zijn hierbij betrokken. Ook is
het contact tussen de MR van De Brug en de MR
van Klavertje Vier goed.
Wij verwachten begin december de Fusieeffectrapportage (FER). De MR stemt op basis van
deze FER wel of niet in met het voorgenomen
fusiebesluit door de bestuurder. Het is duidelijk
dat de huisvesting het spannendste onderwerp is.
We gaan met interesse de FER bekijken en een
weloverwogen besluit nemen. Hierbij gaan we
uiteraard ook te rade bij de achterban (personeel,
maar ook u als ouders). Een officieel besluit tot
fusie kan namelijk pas worden genomen na
raadpleging van de ouders. Hopelijk kunnen we u
in een volgende nieuwsbrief informeren hoe en
wanneer dat zal plaatsvinden.
Mochten er nu vragen of opmerkingen zijn, spreek
ons dan gerust aan. Ook zijn onze gegevens op
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Maxclass te vinden.

Fusienieuws van het bestuur
In de nieuwsbrief van oktober jl. heeft u kunnen
lezen dat de voorbereidingen vanuit de school
met betrekking tot de fusie achter de schermen
doorgaan. Diverse werkgroepen hebben hun
documenten opgesteld en de stukken zijn
inmiddels aan de MR’en aangeleverd.

Vervolg…

Begin december zal ik aan de MR’en een Fusie
Effect Rapportage aanleveren (FER) waarin het
huisvestingsvraagstuk een belangrijke plaats in
neemt.

Concreet betekent dit dat, mochten de
MR’en instemmen met de fusie per 1
augustus 2019, de huisvesting nog niet
geregeld is per deze datum. Het onderwijs
van de fusieschool zal in eerste instantie op
de huidige twee locaties zijn en daarna (de
tijdelijke huisvesting) op twee locaties die
dicht bij elkaar liggen.

Helaas is het huisvestingsvraagstuk, een proces
wat stroperig verloopt ten opzichte van de
andere fusieprocessen.
Grondslag hiervoor is dat de regie niet enkel bij
ons ligt, die ligt vooral bij de gemeente. Uit
nader onderzoek door OOH bij het bureau Hevo,
is gebleken, dat er voor passende huisvesting
gedacht moest worden aan twee reële opties:
ofwel volledige toekomstbestendige renovatie
ofwel nieuwbouw. Beide opties zijn voor OOH
bespreekbaar, al heeft nieuwbouw de sterke
eerste voorkeur.
De gemeente Houten heeft op dit moment
echter geen concreet huisvestingsplan voor alle
scholen en wil één integraal plan van alle
schoolbesturen aanleveren in één
gemeenteraadsvergadering (tenminste voor die
besturen waar huisvestingsvragen spelen).
Gelukkig maakt passende huisvesting voor De
Brug/Klavertje Vier al deel uit van het
coalitieprogramma van de gemeente Houten,
maar het is nog niet ingepland. Op dit moment
zijn er vooronderzoeken gestart zowel door
OOH als de gemeente. U moet dan o.a. denken
aan de financieringsvraagstukken, inventarisatie
van de ruimtebehoefte en inventarisatie van
mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting, een
omgevingsverkenning.

Deze onderzoeken worden gebundeld en
zullen terugkomen in de perspectiefnota
2020. Dit zal medio mei/ juni 2019 zijn. Pas
dan, is de verwachting, zal er krediet
vrijgemaakt worden voor huisvesting.

Zodra hier meer duidelijkheid over is
(permanente dan wel tijdelijke huisvesting)
zal ik u informeren.
Daarnaast komt in december a.s. de fusie in
de gemeenteraad. Bij opheffing van een
openbare school mag de gemeente namelijk
besluiten om deze over te nemen en zelf in
stand te houden. Het is niet aannemelijk dat
ze dit doen omdat er in noordoost openbaar
onderwijs beschikbaar blijft. Het is echter
wel de formele procedure die de gemeente
moet volgen. (besluitvorming in december
2018)
Tot slot vind ik het belangrijk u te melden
dat naast de directeur, ook de teams en
medezeggenschapsraden actief op de
hoogte gehouden worden van de voortgang
van het proces. Binnen de afspraken die we
aan het begin van het traject met elkaar
gemaakt hebben, worden in de verschillende
werkgroepen en op diverse wijzen ouders en
leerkrachten uitgenodigd mee te denken
over de te zetten stappen. De MR heeft in dit
alles een toetsende rol en zal uiteindelijk na
een ouderraadpleging besluiten of zij kunnen
instemmen met een fusie tussen beide
scholen.
Hartelijke groet,
Annelies Smits MPM
Directeur/ bestuurder OOH
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Stichting Leergeld deelt
uit!
Stichting leergeld helpt kinderen en
gezinnen die een steuntje in de rug nodig
hebben.

OPA ouders gevraagd
Voor het inzamelen van Oud papier zoeken
we nog vrijwilligers met ingang van het
nieuwe jaar. Mocht u hier geinteresseerd in
zijn, laat het gerust weten bij Nicky

Voor alle kinderen met een U-pas is er via
stichting leergeld een BOL.com waardebon
aan te vragen voor de decembermaand.
Voor meer informatie of de aanvraag, kijk op
http://www.leergeld.nl/houten/ of vraag
gerust bij Nicky.

Sportpas

Met de Jeugdpas Sport & Cultuur kan de
Houtense jeugd kiezen uit heel veel
verschillende korte cursussen van sport- en
cultuuraanbieders uit de gemeente Houten.
Van maandag 7 januari t/m vrijdag 22
februari vinden de (kennismakings)cursussen
van blok 1 plaats. Op de website
www.sportencultuurhouten.nl staat het
cursusaanbod van blok 1. Inschrijven voor de
cursussen kan vanaf maandag 19 november
16.00 uur via de website.
Vragen? Neem contact op
met: Contactpersoon Sport: Claudia van
Mechelen of
Contactpersoon Cultuur: Petra Wolf via
sportencultuurhouten@gmail.com
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