
Nieuwsbrief Projectgroep Fusie Oosterboer 

 
Beste ouders, verzorgers, 

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

fusie in de Oosterboer. In deze nieuwsbrief informeren we u over de stand zaken omtrent de nieuwe 

schoolnaam, vertellen we over de presentatie van het fusieplan en natuurlijk stellen een aantal leden 

zich weer even verder voor. Omdat we het zo jammer vinden dat we nog niet iedereen uit kunnen 

nodigen in de scholen, hebben de bovenbouwleerlingen van beide locaties een vlog gemaakt zodat 

jullie alvast even een 'virtueel kijkje’ in de school kunnen nemen. Verderop vindt u de link naar de 

vlogs. 

 

Nieuwe schoolnaam 

Wat zijn er veel leuke namen binnengekomen! We hebben ons hier als projectgroep over gebogen, 

en de keuze voor een top 5 was nog best een hele klus. We willen iedereen die een naam heeft 

ingestuurd hartelijk bedanken. Het is de bedoeling dat er per gezin gestemd wordt op één van de vijf 

geselecteerde namen. U heeft hiervoor donderdag een stemformulier ontvangen, dat weer 

ingeleverd kan worden in de stembus op school. We hopen natuurlijk dat iedereen zijn bijdrage 

hieraan wil leveren. Na de stemming maken we de nieuwe naam bekend...spannend! 

Dit zijn de vijf namen die geselecteerd zijn: 

De IJsvogel 

De Schatkaart 

De Lispeltuut 

Het Slot 

Klavervier 

Op het stemformulier vindt u een toelichting bij deze namen. Veel succes bij het uitbrengen van jullie 

stemmen! 

 

Presentatie Fusieplan 
Donderdag 4 juni hebben Marieke en Marjan namens de projectgroep het fusieplan gepresenteerd 
aan de bovenschoolse Stuurgroep. Vanuit de Stuurgroep was er veel waardering voor het werk van 
de projectgroep en de inhoud van het fusieplan. Nu is het zover dat we dit plan aan de ouders 
kunnen presenteren. 
Al vanaf het begin hebben we nagedacht over hoe en of we een ouderavond kunnen organiseren. 
We hebben lang afgewacht en zijn natuurlijk afhankelijk van de maatregelen omtrent het 
coronavirus. Omdat we de richtlijnen van het RIVM volgen, kunnen we helaas geen ‘fysieke’ 
ouderavond organiseren. Dit had onze sterke voorkeur. Tegelijkertijd willen we iedereen zo goed 
mogelijk meenemen in de plannen omtrent de fusie. Door middel van deze nieuwsbrieven hebben 
we jullie telkens geïnformeerd over de ontwikkelingen, maar we voelen er weinig voor om het plan 
op deze schriftelijke wijze aan u te presenteren. We hebben er daarom voor gekozen om een filmpje 
op te nemen. Op dit moment werken we hier achter de schermen hard aan. 



We hopen dat we de presentatie zo op een originele wijze kunnen vormgegeven en dat we u zo op 
een ludieke manier op de hoogte kunnen stellen van de ontwikkelingen die we doorgemaakt hebben. 
Hierna zullen we nog een ouderraadpleging online organiseren zodat de MR  input krijgt en deze mee 
kan wegen bij het al dan niet instemmen van de definitieve fusie. Uiteraard zullen wij u, zodra dit 
weer is toegestaan volgens de richtlijnen van het RIVM, uitnodigen op de school voor een 
ouderavond.  
 
 

Kennismaken 

Nu de groepsindeling bekend is zijn de leerkrachten gestart met de organisatie van activiteiten om 
met elkaar kennis te maken.  Vol enthousiasme wordt er gewerkt aan ideeën waarbij leerlingen, 
ouders en leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten. Dat is in coronatijd natuurlijk een hele uitdaging 
maar we weten zeker dat dat gaat lukken.  
Binnenkort hoort u hier meer over. 
 
 

Kijkje in elkaars scholen 

Deze keer hebben wij naast de nieuwsbrief ook een vlog gemaakt voor elkaar!  
Dit is de vlog van de Oosterboerschool: Kijk je met ons mee? 
https://youtu.be/0N-MiRV2Zx4 \https://www.youtube.com/watch?v=0N-
MiRV2Zx4&feature=youtu.be 
 
En dit is de vlog van de Tolter: 
https://youtu.be/AmirJH3x7fg  
 
Veel kijkplezier! 

 
Vervolg Projectgroep 

Tot de zomervakantie zullen we ons als projectgroep bezig blijven houden met alle voorbereidingen 
omtrent de fusie. Hierna zal de projectgroep in de huidige vorm ontbonden worden en zullen we dit 
vorm gaan geven met het team, de medezeggenschapsraad en natuurlijk de oudervereniging. 
 

 
Even voorstellen...  
Ook deze keer stellen twee leden van de projectgroep zich even nader aan u voor. Deze keer zijn dit 
Amanda Brokke, Mirjam Remijnse en Geert Lempersz. 
 
 

 

Mijn naam is Amanda Brokke en ik ben getrouwd met Selwyn. Wij wonen in een deel van de oude 
zuivelfabriek in Kolderveen. Ik werk inmiddels 6 jaar in het basisonderwijs, waarvan 5 jaar 
grotendeels op de Oosterboerschool. Ik heb in deze 5 jaren les gegeven aan de groepen 4 en 5, soms 
apart en soms als combinatieklas.  
 
Ik hou van leuke dingen doen en lekker genieten van het leven met mijn man, familie en vrienden. 
Daarnaast hou ik van reizen, sporten, taarten bakken en een goede serie of film kijken. Naast mijn 
werk volg ik de opleiding leidinggevende basisbekwaam. Sinds een jaar zit ik in de MR en daarnaast 

https://youtu.be/0N-MiRV2Zx4
https://youtu.be/0N-MiRV2Zx4
https://youtu.be/AmirJH3x7fg


nu ook in deze projectgroep. Ik kijk enorm uit naar volgend schooljaar 
en naar alle mooie dingen die wij samen zullen gaan neerzetten.  
 
 
 

 

 

 

 

Mijn naam is Mirjam Remijnse. Ik ben groepsleerkracht, 

cultuurcoördinator en plusgroepbegeleider op obs De 

Tolter. Daarnaast begeleid ik op de Oosterboerschool 

ook al een aantal jaren de Willie Wortelgroepen.  Al met 

al ben ik al zo’n 29 jaar werkzaam in het onderwijs in 

Meppel.  

 

Hoewel ik in Vledder geboren ben, heb ik mijn jeugd 

vooral in de Achterhoek doorgebracht. Meppel is vanaf 

1991 mijn woonplaats geweest. Ik ben er getrouwd met 

Jan en we hebben samen twee lieve dochters. Zij zijn 

inmiddels het huis uit en studeren in Wageningen en 

Delft. Wij zaten intussen ook niet stil en zijn verhuisd 

naar een fijn huis net buiten Steenwijk. Een grote tuin, groen uitzicht en veel rust. Heerlijk na een dag 

werken met de kinderen op school. Ik geniet van tuinieren, wandelen, fietsen en ben ook graag 

creatief bezig. Schilderen en tekenen vooral. Iets wat ik trouwens ook voor het onderwijs heel 

belangrijk vind. Cultuureducatie draag ik een warm hart toe. Daarom heb ik dit jaar de studie 

Cultuurbegeleider afgerond. Dat was nog best pittig om weer in de studieboeken te duiken. 

In mijn werk geniet ik vooral van het geven van goede, leuke lessen en het contact met leerlingen, 

ouders en collega’s. Nieuwe uitdagingen op onderwijsgebied kunnen we samenvoegen met een 

heleboel goede bestaande elementen. Als lid van de projectgroep hoop ik dat we samen tot een 

mooie frisse start komen van een nieuwe sterke school in de Oosterboer.  

 

 



Mijn naam is Geert Lempersz en ben 63 jaar oud. Ik ben 

getrouwd met Lammy en wij wonen in de Oosterboer. We 

hebben 2 volwassen dochters die beiden op de 

Oosterboerschool hebben gezeten. En inmiddels ben ik opa van 

twee kleinkinderen. Zelf heb ik 22 jaar lesgegeven op de 

Oosterboerschool. Ben nu alweer 14 jaar als adjunct werkzaam 

op De Tolter. Ik geef daar twee dagen les en 1 dag voer ik 

directietaken uit. Verder ben ik één dag werkzaam voor stichting 

Promes om invallers te begeleiden. Ik vind het een uitdaging om 

van beide scholen één mooie school te maken, waar kinderen 

met hun ouders en leerkrachten een fijne tijd hebben. 

 

 

Tot zover! 
Hartelijke groet,  
de Projectgroep Fusie Oosterboer 
Anton Alberts, Amanda Brokke, Mirjam Remijnse, Tialda Otter,  
Marjan Kreeft, Geert Lempersz, Marieke Bonen 
 


