
 

Voor u ligt al weer negende  fusieflits brede school Kloosterzande,   Met behulp van de fusieflitsen willen we u zo goed 

mogelijk op de hoogte houden van het traject dat we aan het doorlopen zijn. Mocht u opmerkingen/reacties kwijt 
willen omtrent deze fusieflits of het fusieproces dan  kunt u deze richten aan: godfriedblaeke@leertij.nl 

 Nr 9 juni 2013 

</body>

Overblijfbijdrage   

In het kader van zaken op elkaar 

afstemmen tussen beide scholen 

hebben we de overblijfbijdrage 

ook definitief vastgesteld. 

(instemming van beide medezeg-

genschapsraden) Voor het school-

jaar 2013-2014 zullen we de volgen-

de kosten in rekening brengen. 

Eerste kind:  85 euro  

Tweede kind: 75 euro 

Derde kind of meer : 65 euro 

Indien uw kind al overblijft hoeft u 

niets op te geven! 

Meer informatie over het overblij-

ven volgt na de vakantie.  

 

Wat is er allemaal al afgesproken: 

Vele werkgroepen, vele zaken afgespro-

ken. Heel veel zaken zijn de revue gepas-

seerd, heel veel afspraken zijn gemaakt  

Hieronder  een aantal  paar items vanuit 

afgesproken zaken: 

-we hebben vanuit het  waardenmenu          

‘t Getij schoolregels en afspraken  gemaakt  

(zie o.a. de gedichtjes op de achterkant); 

hier zullen we na de vakantie veel aandacht 

aan besteden 

-alle methodes en werkwijzes zijn afgespro-

ken!   

-we gaan volgend jaar aan de slag met 

schoolfruit 

-we gaan de verjaardag van meester-juf in 

de klas vieren 

-we gaan aan de slag met hoofdluisteams 

-we hebben een route uitgestippeld hoe we 

aan de slag gaan met  kinderen met een 

ontwikkelingsvoorsprong 

-volgend schooljaar gaan we (verder) aan 

de slag met het Kinderparlement 

-we gaan aan de slag met een nieuw rap-

port; de laatste hand wordt hier momenteel 

aan gelegd 

-we hebben een groot aantal werkwijzes 

vastgelegd in protocollen (denk aan pest-

protocol, rouwprotocol, zwemprotocol etc. 

etc.)  

-een aantal werkgroepen krijgen een door-

start volgend schooljaar en worden project-

groepen; o.a. identiteit, begrijpend lezen 

en werkgroep “plus”. Ook de stuurgroep 

zal nog een tijdje het proces volgen. 

 

Kunst…en ontmoeten  

De kinderen hebben een aantal 

keren gewerkt aan het ontmoe-

tingsproject “kunst en ontmoeten”. 

De resultaten zijn prachtig gewor-

den en zullen worden tentoonge-

steld tijdens de Molenstraatfeesten 

in het weekend van 6 en 7 juli. Alle 

(ong. 250 !) kunstwerken zullen 

worden  opgesteld in ‘t Laantje. Het 

is zeker de moeite waard om daar 

een kijkje te nemen,. 

Eerste schooldag ‘t Getij! 

Maandag 13 augustus ver-

wachten we alle kinderen 

weer terug op school.  

Groep 7 en 8 op locatie 

pastoor Smuldersstraat, 

groep 1 t/m 6 op locatie 

Oosthof. ‘s Middags zullen 

we aan deze eerste dag 

een bijzonder tintje geven 

door om 14.30 uur met alle 

kinderen  het  nieuwe logo 

zichtbaar te maken. Tevens 

vindt dan de loting plaats 

onder de inzenders van 

voor een nieuwe naam. En 

krijgen alle kinderen …???

……(verrassing !) . 

 De officiële opening voor 

ouders, genodigden etc.  

organiseren we zodra de  

nieuw –en verbouw is afge-

rond 

De vragenlijst levensbe-

schouwing 

De vragenlijst vanuit le-
vensbeschouwing is 

weer massaal ingevuld. 

De laatste herinnering is 

verzonden naar de men-

sen die het vergeten zijn 

en de aangegeven keu-

zes zullen een plek krij-
gen bij de levensbe-

schouwelijke lessen Ie-

dereen bedankt voor het  

invullen! 

Nieuws van ‘t Getij 

De nieuwsberichten 

vanuit Sandeschool en vanuit Ter 

Duinen zullen  vanaf volgend 

schooljaar “samenvallen” in een 

nieuwe vorm….kortom: wordt 

vervolgd! 

Ondertussen wordt de website 

verder uitgebouwd en laten we 

deze “groeien”. Dus voor actuele 

zaken naar: 

 www.t-getij.nl 

Telefoonnummers beide locaties: 

Locatie Oosthof: 684878 

(dit nummer voor alle zaken)  

Locatie Past. Smuldersstraat:  681772 

(dit  nummer vooral voor groep 7 & 8 zaken) 

Geen vrijwillige bijdrage (meer)…. 

Een van de zaken die in het kader 

van de harmonisatie is meegeno-

men is het feit dat we  GEEN vrijwil-

lige ouderbijdrage  vragen voor de 

“bijzondere  activiteiten”  rondom 

Sint , Kerst etc.  Door verschillende 

acties zorgen we 

voor “andere geld-

stromen”.  



De volgende  “Fusieflits” verschijnt:  september 2013 

          Opmerkingen/reacties?  Mailtje naar godfriedblaeke@leertij.nl 

Vraag : Hoe leren we de (nieuwe) leerkracht, werkwijzes etc. zo snel mogelijk kennen? 

Antwoord: In de eerste weken van het nieuwe schooljaar wordt heel snel een kennis-

makingsavond (voor alle groepen afzonderlijk !) georganiseerd die geheel in het teken 
zal staan van kennismaking met elkaar, methodes etc. U krijgt hiervoor na de grote va-

kantie  een uitnodiging! Daarnaast mogen/kunnen  de ouders van de toekomstige groe-

pen 7 en 8 op dinsdagochtend  (13 augustus) na de vakantie even “binnenspringen”. 

Schoolregels: Bij de start van het proces hebben we  met beide teams een aantal uitgangswaarden 

vastgesteld. Dit zijn de waarden: respect, eerlijkheid, persoonlijke ontwikkeling, veiligheid, stabili-

teit en structuur, openheid, betrokkenheid, duidelijkheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijk-

heid. Vanuit deze waarden hebben we de hoofdregel opgesteld : 

 

 

 

Bij alle “waarden” hebben we versjes gemaakt die we met de  kinderen na de vakantie gaan aan-

leren aan de kinderen. 

Bouwen…De laatste stand van zaken rondom de bouw. De aannemers en onderaan-

nemers zijn druk aan het rekenen; de laatste vergunningen zijn rond dus als het goed is kan 

in de eerste weken na de grote vakantie “de eerste spade” in de grond.   

Kwaliteit 

Respect voor elkaar,                                                  

is een klein gebaar.  

 

Van eerlijkheid                                                      

krijg je geen spijt. 

 

Ook al heb je niet voor alles een 10,                    
als je maar ontwikkeling laat 

zien. 

 

Veiligheid kan beginnen,                                        
als je de regels hanteert, bui-

ten en binnen. 

 

Als je weet wat je moet doen,                         

word je vanzelf een kampioen.                    

 

Saamhorigheid 

 

De deur staat open,                                        

dus kom maar binnen lopen. 

 
 

 

Iedereen draagt zijn steen-
tje bij   

aan basisschool ’t Getij. 

 
 

 
Onder ons dak                                               

voelt iedereen zich op z’n gemak. 

 
 

 

Voor groot en klein                                     
zullen we aardig zijn. 

 

Hoofdregel basisschool ’t Getij :            

Kan het, mag het, hoort het? 

Vanuit de werkgroep verkeer en parkeer  doen  we graag een oproep aan alle ouders om zoveel mogelijk 

met de fiets of te voet te komen.  De kinderen die naar de locatie Pastoor Smuldersstraat gaan , hebben we 

extra geattendeerd op het feit dat de Pastoor Smuldersstraat en de Tulpstraat  relatief drukke straten zijn. 

Daarnaast zal tijdens het “verbouwproces” de hoeveelheid parkeerplekken “dichtbij” beperkt  zijn. Wilt u 

hier rekening mee houden!?  


