Samen onder één dak mei 2019
Voor ouders/verzorgers van de leerlingen van OBS De Barg, Voorschool De Barg en
Kentalis (Tine Marcusschool, Ambulante Dienstverlening en de Taaltrein) .

Huisvesting
In de nieuwsbrief van april 2018 hebben we jullie verteld over onze plannen
om de leerlingen van de Tine Marcusschool en van OBS De Barg in de
toekomst vanuit één wat ons betreft nieuwgebouwde school les te geven.
Ook de Voorschool, de Ambulante Begeleiding en de Taaltrein krijgen een
plek in dit gebouw.
Inmiddels is de officiële aanvraag tot nieuwbouw gedaan. Echter, pas in het
najaar van 2019 zal door de gemeente Emmen teruggekoppeld worden of
onze wensen gehonoreerd worden. De gemeenteraad neemt dan een besluit
over de begroting voor 2020.
Wat merkt uw kind op korte termijn?
Niets! De komende maanden blijft alles nog zoals het was.
Samenwerking vanaf augustus 2018
De samenwerking krijgt steeds meer vorm.
Kentalis heeft speciale scholen voor kinderen met een Taal-OntwikkelingsStoornis (TOS) of slechthorendheid (SH) zoals de Tine Marcusschool. Ook
biedt Kentalis onderwijsondersteuning op basisscholen. Met een aantal
scholen werkt Kentalis nog intensiever samen.
OBS De Barg is een school die intensief samenwerkt met Kentalis. Kinderen
met TOS of SH kunnen nu met een medium arrangement naar OBS De Barg.
De leerkrachten van OBS De Barg volgen scholing, zodat er veel kennis over
TOS en slechthorendheid aanwezig is. Naast het personeel van de school
werken op de basisschool ook medewerkers van Kentalis. Zij verdiepen zich
in de manier van werken op De Barg. Zij zorgen er samen voor dat de TOSleerling de lessen goed kan volgen. We noemen dit een medium voorziening.
Deze voorziening is officieel gestart op 1 augustus 2018. De ervaring is dat
alle leerlingen profiteren van een medium voorziening. Om te vieren dat we
zo goed samenwerken staat een feestelijk moment op De Barg gepland op
donderdag 3 oktober 2019.
Hoe houden wij u op de hoogte?
Zodra er meer bekend is over de huisvesting van de school hoort u het van
ons.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u deze
stellen aan de leerkracht/begeleider van uw kind.
Vragen omtrent deze nieuwsbrief kunt u mailen naar:
Patrick Zuidema locatieleider@obs-barg.nl
of
Mira Vermeulen M.Vermeulen@Kentalis.nl
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