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Nieuwsbrief
Vertrek KlimOp
Na het vertrek van de twee zorggroepen op De
Huifkar heeft de KlimOp met hun groep de
Wijsneuzen gevestigd op De Huifkar besloten om
te vertrekken en weer terug te verhuizen naar hun
eigen locatie. Inmiddels heeft deze verhuizing zelfs
al plaatsgevonden.
Door het vertrek van de twee zorggroepen en
KlimOp is er plotseling na jarenlange groei van
leerlingaantal en volle bezetting van de lokalen
sprake van krimp en leegstand.
Zoals al eerder al bekend gemaakt in de laatste
nieuwsbrief van vorig schooljaar hebben we nu 82
leerlingen op school, waar we met 94 leerlingen
geëindigd zijn.
Dit schooljaar zullen er nog eens 16 leerlingen
naar het VSO gaan. Gezien deze situatie is er een
onderzoek gestart waarover ik u als ouder over wil
informeren.

Onderzoek ZML
onderwijs Enschede
Binnen onze stichting Attendiz zijn we gestart
met een onderzoek hoe we het ZML onderwijs
binnen Enschede toekomstgericht kunnen
maken waarbij de doelstelling is om volume in
leerlingaantal te creëren op één locatie zodat de
opbrengst en de kwaliteit van het onderwijs
gegarandeerd is.
Ook op de andere dagbestedingsscholen is er
namelijk sprake van een situatie met dalende
leerlingaantallen, druk op het opbrengstgericht
werken en leegstand. Er zal een
onderwijskundige afweging gemaakt worden
waarbij kwaliteit centraal staat.
Samenvoeging met andere locaties en een
eventuele verhuizing behoort hiermee ook tot
de mogelijkheden.

Inloopochtend
Deze week is er een brief meegegaan over de
inloopochtend op donderdag 19 september.
Mocht u zelf als ouder niet kunnen is opa of
oma ook welkom. Zou u zo vriendelijk willen
zijn om aan te geven of u deze ochtend ook
van de partij bent? U wordt ontvangen met
een kopje koffie/thee en van 9 uur tot 10 uur
is er gelegenheid om in de klas van uw kind
een kijkje te kunnen nemen.

Terugblik info avond
Bij deze willen we als team u bedanken voor
uw komst. De informatie avond is goed
bezocht. Ook dit jaar werd het organiseren
van de markt weer goed ontvangen.
Meerdere ouders hebben hun kind
bijvoorbeeld aangemeld bij Sportlust, de
sportvereniging die gymlessen organiseert op
de woensdagmiddag. Er is nog plek overigens.
Daarnaast zijn er meerdere indicatie trajecten
voor therapie opgestart.
Ook heel fijn en mooi om te merken wat uw
wens is voor uw kind en dit heeft aangegeven
bij de kraam van positieve psychologie.
De slinger met de wensen hangt in de
personeelskamer.

Studiedag
Op woensdag 18 september is er een studiedag
voor het team. Op deze woensdagochtend
heeft uw kind dus een vrije dag.

