
 

Voor u ligt al weer de zevende fusieflits Brede school Kloosterzande, een extra versie i.v.m. de voorbereidingen voor volgend 
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Planning  We naderen langzaam het moment dat 

het samengaan van beide scholen een feit  is. Om 

dit alles zo duidelijk mogelijk te maken voor kin-

deren en personeel hebben we de planning van 

week tot week in beeld gebracht en op de achter-

zijde van deze extra fusieflits. Daarnaast zal  de 

planning ook  op de website van ‘t Getij te vinden 

zijn. (www.t-getij.nl) 

EXTRA 

De grote puzzel:  
Ieder schooljaar is het een grote puzzel om de school-

formatie zo goed mogelijk “rond” te krijgen. Ingrediën-

ten van zo’n mega puzzel zijn  o.a. mobiliteitswensen 

van leerkrachten, groepsgrootte, maximaal aantal leer-

krachten per groep, accenten etc. Dit jaar is de puzzel 

extra ingewikkeld vanwege het samengaan van beide 

scholen. Toch is het gelukt om de puzzel op te lossen en 

ons hoofdingrediënt is dit: 

De groep zo klein mogelijk!   

Dit is gelukt en we gaan met maar liefst 13 groepen van 

start!!  We zijn van mening dat we voor volgend school-

jaar een keurig plaatje hebben neergelegd. 

Dit puzzelen betekent ook een  keerzijde. We zullen hier 

en daar  een groep  moeten splitsen; Dit is altijd een 

lastige zaak maar we zullen dit  zo zorgvuldig mogelijk  

doen. We begrijpen dat dit voor sommige kinderen en 

ouders tot teleurstelling kan leiden maar we vragen be-

grip voor de zeer complexe puzzel.  

We zullen  een splitsing moeten maken in de huidige  

(grotere ) groep 3 en 5 op Ter Duinen. Daarnaast zullen 

een paar kinderen van de huidige grote groep 6 ver-

plaatsen naar de kleinere groepen 7. Ook   zullen we 

van een paar jonge leerkrachten afscheid moeten ne-

men in het kader van beëindiging van het tijdelijke con-

tract of vanuit mobiliteitsgedachten.  Hierover in de vol-

gende fusieflits meer informatie. 

 

De groepsopzet van volgend 

schooljaar voor ‘t Getij: 

Locatie Oosthof: 

Groep 1/2 A 

Groep 1/2 B 

Groep 1/2 C 

Groep 3A 

Groep 3B 

Groep 4A 

Groep 4B 

Groep 5 

Groep 5/6 

Groep 6 

Locatie Pastoor Smuldersstraat: 

Groep 7A 

Groep 7 B 

Groep 8  

De volgende  (extra) Fusieflits verschijnt:  24 mei 2013  a.s.          

          Opmerkingen/reacties?  Mailtje naar godfriedblaeke@leertij.nl 

Werkgroep identiteit en vragen-

lijstje Zoals  u in de vorige fusieflits 

heeft kunnen lezen,  zal de korte vra-

genlijst omtrent levensbeschouwing 

deze week worden verspreid. U krijgt 

op uw gebruikelijke emailadres een 

mailtje toegestuurd met de verdere 

stappen. We vertrouwen erop  dat er 

wederom massaal wordt gereageerd. 
 

Stand van zaken omtrent de verbouwing 

 Ondertussen zijn alle bouwkundige tekeningen ingeleverd bij 

de gemeente door de architect. De gemeente heeft  maximaal 

8 weken  om de tekeningen te bestuderen en daarna liggen ze 

nog 6 weken ter inzage; Kortom  uiterlijk in de eerste week na 

de grote vakantie kunnen we (eindelijk) bouwkundig aan de 

slag.  

Kleine groepen 

Het is gelukt om de 

extra personele gel-

den die we krijgen 

als twee scholen sa-

mengaan om te zetten 

in 13 kleine groepen. 

De gemiddelde 

groepsgrootte zal 

volgend schooljaar  

ongeveer 20 leer-

lingen per groep zijn!  

Ontmoeten en kunst 
Zoals u op de achterzij-

de van deze fusieflits 

kunt lezen zijn er een 

aantal kennismakings-

momenten gepland 

waarop kinderen  en de 

leerkrachten elkaar al 

een beetje  leren ken-

nen. Als rode draad 

zullen we de kinderen 

laten werken rondom 

kunst. Dit in het kader 

van het WAK-weekend 

tijdens de molenstraat-

feesten. Dit project zal 

worden begeleid door 

Linda Geus en Nadja 

van Kerckhoven.  

Binnenkort hierover 

meer informatie. 



13 mei 14 15 16 17 

  Sportdag 1 Extra fusieflits 

met planning en 

aankondiging 

Sportdag 2 reserve   

20 mei 21 22 23 24 

Tweede Pinksterdag 
  

  

  

  

  

Studiedag; kin-

deren zijn vrij 
Onderwerpen o.a.: 

Taalverhaal 

Wereld in getallen 

Feedback 

Coöperatief leren 

Teambuilding 

   

  

  

‘s middags 

Spelen op het plein 

groep ½ op Ter 

Duinen 

Extra fusieflits met 

bekendmaking 

van groepen, 

meesters  en juf-

fen  en groepssa-

menstelling 

27 mei 28 29 30 31 

  

Kennismaking rondom 

kunstthema start….data/

schema  moeten nog wor-

den ingevuld 

  

 Dit wordt verzorgd door 

Linda Geus en Nadja van 

Kerckhoven 

 

  

Groep 5 en 6  van 

volgend jaar ko-

men samen op Ter 

Duinen om te wer-

ken rondom kunst 

van 13.00-14.30 

uur 

    

Groepen 3 en 4  van 

volgend jaar  ko-

men samen op Ter 

duinen om te starten 

aan het kunstproject 

van 13.00-14.30 uur 

 

  

Groepen 7 en 8 

van volgend jaar 

komen samen op 

Sandeschool om te 

werken rondom 

Kunst van 13.00 – 

14.30 uur 

  

3 juni 4 5 6 7 

Start maken van de op-

dracht in de kleutergroep 

(1)  Sandeschool 

Ondersteuning door  

 Linda en Nadja 

  

Huidige groep 1 en 2 van 

Sandeschool  gaat nog ’s 

middags naar  Ter Duinen 

Schoolreis Ter 

Duinen 

  

  

  

  

  

  

 

 Vrijwilligers-

avond op Ter 

Duinen 

Kleuterschoolreis 

Sandeschool 

  

10 juni 11 12 13 14 

Hele dag op Ter Duinen 

kleutergroepen Ter Dui-

nen in het kader kunstthe-

ma (huidige groep 1) 

Musicalavond 

Sandeschool 

 Schoolreis  

groep 3 – 6 Sande-

school 

 

17 juni 18 19 20 21 

  

  

  

  

  

  

  

 

Groep 5 en 6  van 

volgend jaar ko-

men samen op Ter 

Duinen om te wer-

ken rondom kunst 

van 13.00-14.30 

uur 

 

  Groepen 3 en 4  van 

volgend jaar  ko-

men samen op Ter 

duinen om te starten 

aan het kunstproject 

van 13.00-14.30 uur 

 

Groepen 7 en 8 

van volgend jaar 

komen samen op 

Sandeschool om te 

werken rondom 

Kunst van 13.00 – 

14.30 uur 

  

24 juni 25 26 27 28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Musical; genera-

le repetitie op Ter 

Duinen;  

(aanvullend: 

groepen 1 t/m 4 

van Sandeschool 

mogen komen 

kijken) 

  

  

Zwemfeest  5-8 

  

  

  

 Musical,; genera-

le repetitie op Ter 

Duinen 

( aanvullend: 

groepen  5 en 6 

van Sandeschool 

mogen komen 

kijken) 

  

 Afscheid groep 8 

Ter Duinen met 

musical, presen-

tatie en afscheids-

CD 

 Overbrengen 

schoolspullen van 

de kinderen met 

eigen leerkrachten 

  

  

14.30 Uitzwaaien 

van de groep 8 leer-

lingen op Ter Dui-

nen 

  

15.00 Afscheid ne-

men van de  Sande-

school door 1 t/m 5 

  

Vrije dag voor de 

kinderen  en start 

zomervakantie 

  

 

 

  

  

Planning  versie 1 

Laatste weken 


