Nieuwsbrief, zomer ’22

Samen bouwen
aan de toekomst
van onze kinderen

OBASE

‘Samen bouwen aan toekomstbestendige
kindvoorzieningen op Duiveland’
In deze nieuwsbrief praten wij u graag bij over de laatste ontwikkelingen.
Na ons laatste contact met u eind maart, zijn wij als
organisaties verder gegaan met onze verkenning.
We hebben in meerdere visiebijeenkomsten met
elkaar gesproken over onze wensen voor de
toekomst. Wat kunnen we gezamenlijk bereiken?
Welke scenario’s zijn er? Wat willen we met elkaar
bieden aan de kinderen van Duiveland?
Beeld schetsen
Alle input die we hebben gekregen uit de
eerste bijeenkomst met u, uit de stuur- en
projectgroepoverleggen en de visiebijeenkomsten nemen
we mee in het verdere proces. Graag geven we u na de
vakantie een beeld van hoe voor ons kindvoorzieningen
van de toekomst eruit zouden kunnen zien. In een kort
filmpje delen we onze ideeën met u.
Een reis van ons samen
Na een periode van overleggen, met de Medezeggenschapsraad (MR) en Identiteitsraad (IR) als uw
vertegenwoordiger, is het tijd om u als ouder opnieuw
erbij te betrekken. De korte animatie na de zomer is
hierin een eerste stap. In het begin van het nieuwe
schooljaar leggen we u de mogelijke scenario’s van
combinaties in kindvoorzieningen, waar de organisaties
zich in kunnen vinden, voor in een enquête. U heeft zo
de mogelijkheid om uw voorkeur uit te spreken.

Thuishaven
Het is een traject waar we de tijd voor nemen als
organisaties en waarin we u, als ouders, de ruimte
bieden om mee te denken. Het is voor ons allemaal
nieuw. We doen er dan ook alles aan om te komen tot
kindvoorzieningen waar iedereen zich thuis voelt.

Voor nu wensen we u een hele fijne
vakantie samen met uw kind(eren)!
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