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SKSG Oostwold
Vanaf september 2011
zijn wij in de Gaveborg
begonnen met één groep kinderopvang van SKSG. Dit
combineren we op twee dagen met de Speelleeruren
(voor peuters van 2 tot 4 jaar).
Sinds de eerste dag dat wij hier zijn, zijn we op een
leuke manier ontvangen. Iedereen is vriendelijk en
behulpzaam. Hierdoor voelden wij ons snel thuis in de
Gaveborg.
Verder hebben wij het erg naar onze zin hier. Het is
mooi ruim ingericht en er zijn veel ramen zodat we veel
zicht hebben op alles. De tuin, de school, de supermarkt.
Het leuke van de supermarkt in dit gebouw is dat we
ook eens met de kinderen boodschappen kunnen
doen. Zij vinden het leuk om mee te helpen!
www.sksg.nl

Zoals een tijdje geleden in de krant stond, is het project
vastgelopen op de grondprijs. In de ogen van de deelnemers was die veel te hoog.
Naar aanleiding van de berichtgeving in de krant staat
het CPO project Woningbouw Gaveplein Oostwold op
woensdag 6 juni van 19.30 - 20.10 uur op de agenda
van de Raadscommissie van de gemeente Leek. Iedereen die dat wil kan daar ook zijn zegje gaan doen.

Actie bij de GaveSuper
De GaveSuper wil zijn één jarig bestaan vieren en gaat
dat begin juni doen. Woensdag 6 juni is de aftrap en
zullen er vier dagen lang, speciale acties zijn. Voordat
we zover zijn krijgt de winkel een opfrisbeurt en komt
er een vernieuwde broodafdeling met een nieuwe bakker bij. Naast het vertrouwde brood van Zigterman uit
Midwolde zal het brood en banket van Bakker van Esch
uit Zevenhuizen in de winkel liggen.

Project CPO Woningbouw Gaveplein Oostwold
In 2010-2011is een groep mensen uit Oostwold en de
omliggende dorpen bezig geweest met het CPO project
Woningbouw op het terrein waar het dorpshuis en de
school stond. Vandaar de naam Gaveplein Oostwold.
CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit houdt in dat een groepje particulieren gezamenlijk een architect en vervolgens een aannemer in
de arm neemt om een aantal woningen voor de mensen in de groep te bouwen. Je bouwt dus samen een
wijkje waarin je allemaal je eigen woning hebt. De
plannen van de CPO-groep voor zo'n 10-15 woningen
en appartementen zagen er echt heel leuk uit.

Bezorgdienst boodschappen bij Gavesuper
Net als zoveel winkels gaat de GaveSuper met zijn tijd
mee en heeft sinds enkele maanden een bestel- en
bezorgdienst van boodschappen. Deze webwinkel is te
vinden onder www.boodschappennet.nl. Bij het invoeren van de postcode 9828RC kom je vanzelf uit bij Attent de GaveSuper in Oostwold. De boodschappen die
gekoeld geleverd moeten worden, zullen in speciale
boxen worden vervoerd. Het is mogelijk om met pin te
betalen bij de aflevering van de boodschappen. Voor
onze vaste klanten is de bezorging van de boodschappen de eerste drie keer gratis. Bij de kassa in de supermarkt ligt een kaart met drie kortingsbonnen voor
gratis thuisbezorgen.

(vervolg pag. 1)
De coöperatieve dorpssupermarkt wordt mede gerund
door vrijwilligers en is ook een dagbestedingsplek voor
cliënten van de Zijlen. Bovenal is het een dorpssupermarkt voor de inwoners van Oostwold en omgeving
met de goede producten van de Spar. Daarnaast wil de
supermarkt zich profileren met regionale producten.
Sinds enkele weken ligt het voorverpakte biologische
vlees van Ande Niedijk uit Enumatil in het diepvriesvak.
Aardappels van de klei en de bekroonde droge worst
van de slager uit Niekerk maken al een tijdje deel uit
van het assortiment.
Houdt de Attent-folder in de gaten met de speciale
waardebonnen die geldig zijn in de actieweek van 6 juni tot en met 9 juni. Mis het niet!
Bianca de Roos-Vonk

DE GAVELANDER
is de naam van de nieuwe samenwerkingsschool.
Nog 2 maanden en dan heeft Oostwold één school:
SWS De Gavelander. De afgelopen weken mochten de
kinderen samen met de ouders een keuze maken uit 5
verschillende namen. De meeste stemmen waren voor
SWS De Gavelander.
SWS staat voor Samenwerkingsschool.
•
Ontstaan uit de namen Gavehoek/Oleander
•
Landelijke gelegen, uitkijkend over de landerijen waar de ‘Gave’ stroomt.
•
Past ook goed bij de Gaveborg en daardoor
eenvoudiger te vinden door de naam op
gebouw.

Leerlingenraad
In het proces van de fusie is er natuurlijk ook aandacht
voor de leerlingen. De ouders uit
MR/OR/identiteitscommissie kijken natuurlijk naar alle
stukken mede door de ogen van de leerlingen. Wij
vinden echter ook dat de kinderen meer betrokken
moeten worden bij onze nieuwe school. Door middel
van een leerlingenraad willen we de leerlingen een
stem geven in onze organisatie. Dit jaar zullen we twee
bijeenkomsten hebben met de leerlingen die al democratisch zijn verkozen. De leerlingenraad zal gaan
bestaan uit 8 leerlingen van groep 5 t/m 8. De huidige
leerlingenraad zal gestalte gaan geven aan hoe de
leerlingenraad zal functioneren in de nieuwe school.
Nieuwe oudervereniging
De nieuwe ouderraad van “de Gavelander” is inmiddels bijeen geweest voor de eerste keer. Alle activiteiten zijn besproken en de werkgroepen voor het nieuwe
schooljaar zijn al samengesteld. De activiteiten van
beide scholen hebben een mooie plek gekregen binnen
onze nieuwe school De ouders zullen dit schooljaar nog
een keer bij elkaar komen om alles nog verder uit te
diepen. De oudercommissie heeft veel zin in het nieuwe schooljaar en kijkt ernaar uit de leerkrachten te ondersteunen bij al deze activiteiten.

De redactie wenst De Gavelander heel veel
Benoeming van de nieuwe directeur
Met ingang van 1 augustus 2012 wordt de heer Arno
de Haan directeur van de samenwerkingsschool in
Oostwold. Mevrouw Greet Bakker blijft, zoals het nu
lijkt, een aantal dagdelen beschikbaar bij het inrichten
van de samenwerkingsschool en het uitwerken van de
plannen.
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