
 

 

 

 

Dit is de eerste van een reeks aan nieuwsbrieven waarmee we u op de hoogte houden van de 

ontwikkeling van ‘Onze Nieuwe School’ (ONS). De bedoeling is dat we u in elke ‘Nieuws Querido’ en 

‘Roosblaadje’ informeren over de ontwikkelingen. In de nieuwsbrief leest u ook over de leuke en 

spannende gebeurtenissen. In iedere nieuwsbrief komt een ouder/kind of teamlid aan het woord om 

te vertellen over zijn of haar belevenissen en ideeën over onze nieuwe school. Wij willen u van harte 

uitnodigen om uw ervaringen, ideeën en wensen met ons te delen. Dat kan o.a. door te mailen naar 

onzenieuweschool@obs-deroos.nl.  

Misschien ziet u in het watermerk (op de achtergrond) van deze nieuwsbrief heel vaag een tekening. 

Vorig schooljaar hebben wij aan de teamleden van beide scholen gevraagd om hun ideale 

(droom)school te beschrijven aan een collega. Die op zijn beurt aan de hand van deze beschrijving 

een tekening maakte. Zo hebben we tekeningen van alle teamleden over hun ideale (droom) school. 

Wij vragen ook aan u en de kinderen om mee te dromen. U te vragen om terug te gaan naar uw 

eigen basisschooltijd en vanuit uw ervaringen mee te denken met de vraag: als ik het voor het 

zeggen had, dan zou mijn ideale school…..?  

Na de herfstvakantie komen op beide scholen grote doeken te hangen waarop we u informeren over 

de ontwikkelingen. Op deze doeken kunt u ook uw ideeën en wensen over onze nieuwe school kwijt. 

Daarnaast stellen wij vragen waarop u (bijvoorbeeld met een stickertje) uw mening kunt geven.  Dat 

kan over kleine vragen over onze nieuwe school gaan en soms over belangrijke vragen. Hiermee 

kunnen we gedurende de ontwikkeling van de school regelmatig van u horen/lezen wat u ervan 

vindt en nemen we dat mee in het vervolg. 

Op woensdag 10 oktober om 19:30 is op De Roos een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep 

voor onze nieuwe school (ONS). Alle ouders worden van harte uitgenodigd om in de klankbordgroep 

mee te denken en mee te doen. De klankbordgroep komt ongeveer 4 x per jaar bijeen. Tijdens deze 

bijeenkomsten wordt informatie gegeven, worden vragen voorgelegd, wordt uw mening gevraagd 

en uw ideeën en wensen besproken. In de klankbordgroep kunt u dus van heel dichtbij meedenken 

en meedoen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan onze nieuwe school. 
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