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1e nieuwsbrief HGP nieuwe stijl
Welkom
Voor u ligt nieuwsbrief nummer 15 van Het Gele Park. Omdat we een andere naam en logo hebben, ziet
hij er dit keer anders uit, qua opmaak, kleuren en stijl. Dit is nog niet de definitieve versie, daar wordt nog
aan gewerkt. De nieuwe vormgeving, ook van onze website en overige communicatie zal er straks
anders uitzien, ook inhoudelijk. Dit hopen we voor de zomervakantie gerealiseerd te hebben.
Verder informeren we u zoals gebruikelijk over inhoudelijke, organisatorische ontwikkelingen en de
nieuwbouw. Via deze weg wijzen we u er alvast op dat er verderop in deze nieuwsbrief een tekst met
een link m.b.t. de ouderavonden van vorige week staat. Veel leesplezier!

De bouw gaat voort!
Het tempo zit er nog steeds goed in, maar de sneeuw
heeft wel gevolgen. Het planten van de boom in het
midden van het gebouw, het atrium, stond gepland voor
week 9 maar schuift nu een of twee weken op.
We denken nog steeds dat de overdracht van het
gebouw rond eind april, begin mei zal zijn. Dan is er nog
genoeg tijd om alles schoon te maken en met de
inrichting van het gebouw te beginnen. De verhuizing
zou dan in de een na laatste schoolweek plaats kunnen
vinden.

Ouderavonden 2020-2021
Vorige week hebben we twee ouderavonden gehouden. De opname van de tweede avond staat
online en is terug te zien via deze link. Interessant, mocht u de avond gemist hebben of de informatie nog
eens terug willen zien. Op de website iekclichtenvoorde.nl staat bij ‘nieuws’ een brief met antwoorden op
vragen die tijdens beide avonden gesteld zijn.
De volgende ouderavonden staan gepland voor dinsdag 13 en woensdag 14 april. Houd u alstublieft op
een van beide avonden een uur vrij. We gaan u dan informeren over de laatste ontwikkelingen m.b.t.
Het Gele Park, waarschijnlijk weer online,

Varsseveldseweg 47

Telefoon 0544-221027

7131 BH Lichtenvoorde

info@hetgelepark.nl
hetgelepark.nl
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Werkgroep ouders
De werkgroep heeft de afgelopen periode meerdere keren
vergaderd. De wens en ambitie is om een gezamenlijke
activiteitenraad op te richten. Deze raad bestaat uit ouders van
de diverse organisaties en zal ondersteunend zijn bij tal van
activiteiten en festiviteiten binnen Het Gele Park. We hopen u in de
volgende nieuwsbrief hierover verder te kunnen informeren.
Vanuit de werkgroep zijn we ook bezig om één of meerdere
avonden voor ouders/verzorgers te organiseren over het thema
Ouderbetrokkenheid. Peter de Vries, een specialist op dit thema zal
voor deze avonden als spreker gevraagd worden. We zullen u op
tijd laten weten wat de data van deze avonden zijn.

Buurt
In week 7 krijgen de buurtgenoten een
uitnodiging voor een onlinebijeenkomst
de week daarna. We hadden de
bewoners graag al eerder een keer
meegenomen naar de bouw, maar dat
heeft niet zo mogen zijn. De buurt krijgt die
avond informatie over de voortgang van
de bouw, de infrastructurele
ontwikkelingen en de wijze waarop we
straks als goede buren in contact willen
blijven.

Kennismaken met… de Ludgerusschool
De Ludgerusschool is een speciale school voor basisonderwijs (sbo, met nadruk op basisonderwijs. Wij
vallen onder de wet op het primair onderwijs en streven dezelfde doelen na als het ‘gewone’
basisonderwijs.
Hoe ziet ons onderwijs eruit?
Op onze school gaan we op zoek naar een onderwijsaanbod dat aansluit bij de behoeftes van de
kinderen. Door onze speciale inrichting (kleine groepen, speciale methodes, extra
ondersteuningsactiviteiten) en specifieke deskundigheid (gespecialiseerde groepsleerkrachten,
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dyslexiespecialist, rekenspecialist,
gedragsspecialisten, enz.) kunnen we de
kinderen bieden wat ze nodig
hebben. We kijken hierbij naar
de basisbehoeften, de didactische
ontwikkeling en het bijzondere karakter van
elk kind afzonderlijk. Ons streven is om alle
kinderen vol zelfvertrouwen en voldoende
bagage van onze school te laten gaan,
zodat zij een goede start kunnen maken op
een school voor voortgezet onderwijs, die
aansluit bij de specifieke behoeften van het
kind.
Hoe zien jullie de overgang naar het IEKC?
De Ludgerusschool heeft de afgelopen jaren toegewerkt naar de samenwerking in het IEKC. We hebben
de kinderen optimaal voorbereid door al een aantal belangrijke ontwikkelingen door te voeren, zoals het
unitonderwijs en het traject dat ingezet is voor het eigenaarschap en gepersonaliseerd onderwijs. De
laatste jaren hebben we de samenwerking met onze partners, Achthoek/ Zozijn/ Bijeen/
Hamalandschool/ SOTOG geïntensiveerd. Hoe mooi is het dat we straks samen onder één dak alle
leerlingen nog beter onderwijs op maat kunnen bieden! De kinderen en het team hebben erg veel zin in
de overstap naar het nieuwe gebouw.
Gelukkig is het bijna zover, want wij kunnen niet wachten!

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
omstreeks 21
april

Zo zien de plannen voor
‘natuurlijk spelen’ er uit
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Buitenschoolse Opvang Het Gele Park
Vanaf het nieuwe schooljaar, 2021-2022, start
Stichting de Achthoek met Buitenschoolse opvang
in Het Gele Park.
In beginsel starten we met 44 kindplaatsen, twee
stamgroepen van maximaal 22 kinderen.
Als u uw kind wilt aanmelden dan kan dat via de
website van Stichting de Achthoek;

https://www.deachthoek.com/aanmeldenbuitenschoolse-opvang/
Ouders die hun kind(eren) hebben aangemeld
ontvangen binnenkort een informatieboekje waarin
we u nader informeren over ons aanbod.
Voor vragen over de BSO kunt u ons bellen/mailen;
0544-487150/ info@deachthoek.com;

De mozaïeken van de fietsenstalling zijn echt prachtig handwerk van Joop Kruip!
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