Maasdam/Puttershoek, 13 november 2020
Beste ouder(s),
Verhuizing Petrus Datheenschool
D.V. 17 en 18 december zal de verhuizing plaatsvinden van de Wilgenlaan in
Puttershoek naar De Fazant 5 in Maasdam. Dat is een hele operatie!
Er wordt door de collega’s op de Datheenschool hard gewerkt om dit goed te laten
verlopen. Er moet van alles worden uitgezocht, opgeruimd en ingepakt.
Bij de verhuizing kunnen we ook goed hulp van ouders gebruiken. Te denken valt
aan de catering, hulp bij inpakken en uitpakken, maar ook zijn we opzoek naar
handige vaders/opa’s die spullen kunnen ophangen. Aanmelden hiervoor graag
uiterlijk 1 december bij meester Mallegrom (a.mallegrom@petrusdatheenschool.nl).
We hebben ca. 10 mensen nodig.
Tijdelijke huisvesting
Vanaf januari zijn alle kinderen van de Petrus Datheenschool welkom op De Fazant 5
in Maasdam. Het voormalige gebouw De Pijler mogen we dan gebruiken. Een
plattegrond ontvangt u in een van de volgende berichten.
Naam
De nieuwe school krijgt een nieuwe naam. Bij een keuze voor de naam willen we
ouders en kinderen gaan betrekken. Denkt u er alvast eens over na. Binnenkort
hoort u meer van ons!
Activiteitenwerkgroep
Komende week hoopt deze werkgroep, die bestaat uit een aantal ouders en
leerkrachten van beide scholen, bij elkaar te komen. De werkgroep gaat zich
bezighouden met verschillende activiteiten, zoals het traject om tot de keuze van een
nieuwe naam te komen, afscheid nemen van de oude locatie (Maasdam) en opening
nieuwe school (Puttershoek) en andere zaken. Fijn , dat de werkgroep gaat
meedenken bij de verschillende activiteiten. In het volgende nieuwsbericht zal hier
kort op terug gekomen worden.

Lokale raden
In oktober zijn de lokale raden van de twee scholen bij elkaar geweest. Dat was een
goede bijeenkomst waarin er duidelijk sprake was van verbondenheid. Besloten is
dat de twee raden dit jaar gezamenlijk zullen vergaderen. Nagedacht moet worden
over de samenstelling van de nieuwe raad en over het reglement dat moet
vastgesteld worden. Ook is er over gesproken dat het wenselijk is dat in het eerste
jaar van de nieuwe school (meerdere) leden van beide huidige lokale raden nog
minstens één jaar deel zullen uitmaken van de lokale raad van de nieuwe school. Dat
is goed met het oog op de voortgang van het werk van de lokale raden.
Met vriendelijke groet,
namens alle betrokkenen,
J.C. de Waal

