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Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij weer enkele berichten vanaf de Ploos:
Data:
9 febr.: De rapporten gaan mee
12 febr.: tien min. gesprekken.
14 febr.: leerkrachten staken
22 febr.: creatieve muzikale ochtend samen met de Tsjelke
26 febr. t/m 2 mrt.: voorjaarsvakantie

Fusie
Onderstaand persbericht is begin januari naar diverse media verstuurd.
Opmerkelijk is dat journalisten het bericht bewerken. Zo ontstaat er verwarring. Dit is
de reden dat we het persbericht nog een keer weergeven.
Persbericht
Voorgenomen besluit Samenlevingsschool/Kindcentrum Holwerd getekend.
Vlak de kerstvakantie, op 18 december j.l., vond er in de MFA te Holwerd een
belangrijke en feestelijke bijeenkomst plaats. Hier is de volgende stap gezet in het
realiseren van de fusie tussen de Tsjelke en de Ploos van Amstelskoalle en de
ontwikkeling van een Samenlevingsschool/KC. De bestuurders van Arlanta (Mevrouw
Carin Dodeman) en Roobol (De heer Willem Wouda) ondertekenden het
voorgenomen besluit. Bij de ondertekening was de voltallige MR aanwezig van beide
scholen, zij verleenden gezamenlijk instemming. In dezelfde week is vanuit de DDFK
gemeenten eveneens akkoord gegeven voor de fusie.
Na deze formele zaken kan er verder gewerkt worden aan een bijzonder concept
voor identiteitsrijk en duurzaam onderwijs voor Holwerd en omgeving. In dit concept
is bewust gekozen voor ‘samenleven’ in plaats van ‘samenwerken’. Het past
daarmee uitstekend binnen de ambities die Holwerd de afgelopen jaren heeft
ontwikkeld om de vitaliteit van het dorp en de omgeving te versterken.

De nieuwe Samenlevingsschool/KC, waarin nauw wordt samengewerkt met de
diverse ketenpartners zoals kinderopvang, MFA, dorpsbelang, bibliotheek en
verenigingsleven, wordt gebouwd op het terrein van de MFA. Er wordt een
toekomstbestendige school gerealiseerd die samenhang biedt tussen
basisonderwijs, voor, - en naschoolse opvang en vele andere activiteiten. De
verwachte fusiedatum is 1 augustus 2019. Het streven is om rond deze datum ook de
oplevering van het nieuwe gebouw plaats te laten vinden.
Muzikale creatieve ochtend met de Tsjelke
Donderdagochtend 22 februari is er een muzikale creatieve ochtend in het MFA.
Samen met de medewerkers van Opus 3 hopen we er een heel plezierig festijn van
te maken. De kinderen gaan dus direct die ochtend naar het MFA. Om twaalf uur
moeten de kleintjes ook weer worden opgehaald. ’s Middags gaan de kinderen weer
gewoon naar school.
11.45 u. besluiten we de ochtend met een gezamenlijk uitvoering. Ouders zijn van
harte welkom deze bij te wonen!

Stakingen
Nog nooit in mijn loopbaan heb ik een klas naar huis moeten sturen. Afgelopen week
was de eerste keer. Ze zijn er gewoon niet meer: de leerkrachten. De situatie is
schrijnend. Tot nu toe hebben we het met pijn en moeite kunnen oplossen. Hierbij wil
ik alle collega’s die zo nu en dan extra werken van harte bedanken !
Ook heb ik nog nooit in mijn leven gestaakt. De laatste maanden met overtuiging. Het
kan zo niet meer! Helaas heeft de overheid het nog niet door. Door een paar simpele
maatregelen zou er al lucht ontstaan: weg met de wet werk en zekerheid en zorg er
voor dat onderwijsassistenten ook bij ziekte mogen invallen.
Het staken doen we voor uw kinderen. Op 14 februari gaan de scholen in NoordNederland weer dicht. We moeten samen een vuist maken, zodat de kinderen hun
onderwijs krijgen en de leerkrachten hun vak goed kunnen uitoefenen. Daarom
rekenen we op uw begrip en steun.
Lieuwe Sytsma

