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Beste ouders en dorpsbewoners,
Op 18 februari jl. is het concept van de Regioschool tijdens een online bijeenkomst aan de ouders van
de Stjelp en de Krunenstrobbe gepresenteerd. Tijdens deze avond zijn de ontwikkelingen van de
verschillende werkgroepen toegelicht en hebben ouders een reactie kunnen geven op het concept.
Met de opbrengst van deze avond zijn we aan de slag gegaan. We willen u graag informeren over de
stand van zaken.
Raadpleging
In de week van 8 maart zijn de ouders in Jorwert en Baard gevraagd naar hun voorlopige keuze voor
de Regioschool. De uitkomst was als volgt:
Jorwert:
▪ Voorlopig ‘ja’: 15 kinderen
▪ Voorlopig ‘nee’: 1 kind
▪ ‘Misschien’: 8 kinderen
Baard:
▪ Ja: 100%
Dit is natuurlijk een prachtig resultaat tot nu toe. Fijn dat veel ouders geloven in het nieuwe concept.
Met name de ouders van jonge kinderen hebben een ‘Ja’ doorgegeven. De ouders die ‘Misschien’
hebben doorgegeven, denken nog na over vervoer, peuteropvang en kijken waar de vriendjes/
vriendinnetjes heen gaan.
Peuteropvang
We hebben twee goede gesprekken gehad met Kids First in gesprek over het starten van een
peutergroep voor minimaal twee ochtenden in de week. We zien mogelijkheden om in
samenwerking met Kids First een doorgaande lijn te ontwikkelen voor kinderen van 2 ½ tot 12 jaar.
Qua inrichting van de locatie wordt al rekening gehouden met de komst van een peutergroep.
Leer- en leefomgeving
De werkgroep ‘Leeromgeving’ heeft een plan ontwikkelt voor de binnen- en buitenruimte van de
school. Het doel van het plan is om beide ruimtes zo in te richten dat het past binnen onze manier
van werken. De wensen ten aanzien van de binnen- en buitenruimte zijn geïnventariseerd. Voor de
binnenruimte ligt er een plan bij de architect. De architect is nu bezig met het ontwerp en een
kostenraming.
Voor de buitenruimte willen we o.a. een visplaats realiseren, een overkapping boven de zandbak,
kassen voor in de moestuin, een composthoop, een serre en een waterbaan. Een deel van de
werkzaamheden willen de scholen als workshops aanbieden aan de kinderen, wanneer de Corona
richtlijnen het toelaten. Hierbij valt te denken aan het maken van een bijenhotel, staptegels maken,
het verven van zitelementen en het planten van zaden en bloemen. We verwachten dat we
gedurende het schooljaar 2021/2022 ook nog bezig zullen zijn met de afronding hiervan.
Voor vragen of opmerking kunt u altijd bij ons terecht. U kunt ook op de websites van de scholen veel
vragen en antwoorden vinden in de FAQ.

Met vriendelijke groet mede namens de collega’s,
Marije, Jetske en Arnold.

