
Nieuwsbrief Projectgroep Fusie Oosterboer 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de stand van zaken omtrent de aanstaande 

fusie in de Oosterboer. We spreken nu nog over de Tolter en de Oosterboerschool, maar bij een 

nieuwe school hoort natuurlijk een nieuwe naam! Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief 

meer.  Ook geven we u inzicht in de onderdelen die we als projectgroep bespreken en het proces dat 

we hierbij doorlopen.  Onderaan deze brief stellen twee leden zich weer wat uitgebreider aan u 

voor. 

 

We hebben ons de afgelopen periode intensief beziggehouden met de groepsindeling voor volgend 

schooljaar. Hierin nemen we ook telkens alle input vanuit de teams, de MR’en en de ouders mee. 

We vinden het belangrijk om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven, zodat iedereen weet 

hoe ‘het plaatje’ eruit komt te zien volgend schooljaar en verwachten dit op zeer korte termijn te 

doen. Soms wordt ons de vraag gesteld waarom we niet ‘in één keer’ samengaan met alle groepen. 

Dit heeft verschillende redenen. Een belangrijke hierin is, dat we in gezamenlijkheid willen komen 

tot een afweging van ons onderwijsaanbod. Het is immers niet zo dat de ene school in de andere 

opgaat. Doel is om de bestaande kwaliteiten van beíde scholen te verbinden. Om dit proces 

zorgvuldig vorm te geven, is tijd en vertrouwen nodig, zodat we gefundeerde en duurzame keuzes 

kunnen maken voor de toekomst.  

Wel zullen we uiteraard volgend jaar al zoveel mogelijk gaan ‘verbinden’. Het is belangrijk dat zowel 

de ouders, als de kinderen en de teams elkaar al zoveel mogelijk leren kennen. Ook hebben we 

volgend schooljaar twee ruime schoolgebouwen tot onze beschikking, met mooie faciliteiten, waar 

we veel gebruik van kunnen maken. Op veel onderdelen kunnen we al samenwerken, zoals 

bijvoorbeeld de activiteiten vanuit Scala, Swim2play en ANWB Streetwise.  In verschillende 

werkgroepen zullen ouders/leerkrachten zich bezighouden met het inhoudelijk vormgeven van de 

kennismaking tussen bijvoorbeeld kinderen en ouders. 

 

Ook de medezeggenschapsraden en ouderverenigingen zullen zich buigen over de inrichting van de 

MR’en en de OV volgend schooljaar. Wat staat er in de reglementen en hoe gaat dit eigenlijk als je 

gaat fuseren? In de projectgroep is hier ook aandacht voor.  

Deze week komen we weer bij elkaar en zullen het concept voor het zogenaamde ‘Fusieplan’ zoveel 

mogelijk compleet maken en aanscherpen, waarna we het aan de stuurgroep voorleggen. Zoals 

benoemd tijdens de ouderavonden over de fusie, zullen we het plan dan aan u presenteren. Helaas 

zijn we nog steeds gebonden aan de corona-maatregelen, waardoor het organiseren van een 

ouderavond wat meer voeten in de aarde heeft. We zijn aan het bedenken op welke wijze we hier 

invulling aan geven en houden u uiteraard op de hoogte! 

 

Tot zover, tot de volgende update! 

Hartelijke groet, 

de Projectgroep Fusie Oosterboer, 

Anton Alberts, Amanda Brokke, Mirjam Remijnse, Tialda Otter, 

Marjan Kreeft, Geert Lempersz, Marieke Bonen 

 

 



 

Een nieuwe school, een nieuwe naam! 

            ? 

                                           

Beste kinderen en ouders van de Oosterboerschool en de Tolter, 

Op 1 augustus a.s. is het zo ver! De Oosterboerschool en de Tolter zijn dan gefuseerd tot een nieuwe 

school.  Voor deze nieuwe school zijn we op zoek naar een naam. 

  

                                                      Doe je mee? 

  
                      Wat wordt de naam van onze nieuwe school? 

  

Wie: alle kinderen en hun ouders  

Wat: bedenk de leukste naam voor je nieuwe school 

 Waar: mail naar g.lempersz@stichtingpromes.nl of lever de naam op een briefje in bij je juf of 

meester. Zorg ervoor dat je naam + adres bij de bedachte naam staat.  

Wanneer: uiterlijk 2 juni 2020 

 

Na 2 juni kiest de commissie 5 namen waarop ieder gezin zijn stem kan aangeven. De informatie 

hierover volgt. Na de stemming zal de naam halverwege juni bekend gemaakt worden. 

 

Succes allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:g.lempersz@stichtingpromes.nl


 

Even voorstellen... 

 

Ook deze keer stellen twee leden van de projectgroep zich even nader aan u voor. Deze keer zijn dit 

Anton Alberts en Tialda Otter. 

 

Mijn naam is Tialda Otter, geboren en getogen in het 

Noorden van het land en inmiddels alweer 14 jaar 

woonachtig in de Oosterboer. Ik woon samen met Sander de 

Boer en onze drie kinderen Nyne(9), Melle (6) en Finn (bijna 

4). In mijn vrije tijd loop ik graag een rondje hard, geniet ik 

van mijn gezin, hou ik van tuinieren en met vrienden 

afspreken. En hoop ik dat we deze zomer kunnen 

kamperen!!!! Na 20 jaar leerkracht te zijn geweest 

voornamelijk in het Speciaal Onderwijs ben ik afgelopen 

schooljaar gestart als Intern Begeleider bij Renn4.  

Dit schooljaar ben ik als lid van de oudergeleding gestart bij 

de MR van de Tolter. Ik vind het leuk om met leerkrachten 

en ouders te sparren over het onderwijs voor alle leerlingen op de Tolter.  Twee jaar geleden heb ik 

als leerkracht een fusie meegemaakt. Toen lid als leerkracht en nu als ouder lid van de 

projectgroep……… Uitdagend, boeiend en leuk om dit fusieproces van dichtbij mee te maken met als 

doel de leukste school van Oosterboer neer te zetten. 

 

 

Mijn naam is Anton Alberts. Ik ben getrouwd met Johanna 

en samen hebben we twee kinderen: Nina en Evelien. Nina 

zit dit jaar in groep 7 van de Oosterboerschool en Evelien 

in groep 5.  

Mijn vrije tijd besteed ik aan voetbal, hardlopen, de natuur 

en gezelligheid. In mijn werk als teamleider bij Ecogroen 

hou ik me naast ecologisch onderzoek bezig met het 

begeleiden en coachen van onze ecologen. Ik ben dus de 

enige in de projectgroep zonder achtergrond in het 

onderwijs, aanpoten in vaktermen dus!  

 

Sinds twee jaar ben ik lid van de MR. In die tijd is er veel 

aandacht geweest voor samenwerking tussen de Tolter en de Oosterboerschool. Het accent lag 

daarbij altijd op het gezamenlijke belang van beide scholen: het profileren van openbaar onderwijs 

in de Oosterboer. Dit biedt een goede basis voor het fusietraject dat voor ons ligt. Naast het 

onderwijsinhoudelijke onderdeel hiervan hecht ik veel waarde aan de sociale aspecten - de 



samensmelting, het kennismaken, groepsvorming, vertrouwde gezichten, nieuwe vriendjes en 

vriendinnetjes!  

  

Heeft u tips of opmerkingen over het fusie-traject? Deel ze met ons, bijvoorbeeld via 

mr.oosterboerschool@stichtingpromes.nl.     

 


