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Geachte dames en heren,
bijlage

Reeds geruime tijd zijn wij in overleg over de toekomst van basisschool St.-Anfonius.

Het leerlingenaantal op 1 oktober van enig jaar is bepalend voor de bekostiging en

daarmee ook voor de toekomst van de school. Op r oktober 2016 zijn 36 kinderen
ingeschreven en daarmee is dit aantal ver verwiiderd van het minimum aantal van 50

kinderen dat noodzakelijk is voor het op verantwoorde wijze verder voortzetten van

het onderwijs in de school in Schin op Geul.

In lijn met onze brief van oktober zo15 waarin wij deze verwachte ontwikkeling in de

leerlingenaantallen al hebben benoemd en bij het uitblijven van een andere instroom
zien wij ons genoodzaakt om het verzorgen van onderwijs Per l augustus 2017 te

beëindigen in Schin op Geul en over te gaan tot sluiting van basisschool St.-Antonius.

Uiteraard zullen wij met alle zorg en aandacht op een goede en zorgvuldige wijze dit
schooljaar het onderwijs verzorgen aan uw kind en dat geldt ook voor de begeleiding

van de overstap van uw kind van St-Antonius naar een andere school na 1 augustus

zot7. Op 17 november as. om r9.oo uur zal er in de school een informatieavond worden

georganiseerd waar alle toekomstige mogelijkheden voor uw kind aan de orde komen.

Wij beseffen terdege dat deze boodschap zeker niet door iedereen positief zal worden

Aan de leerkrachten en ouders/verzorgers
van leerlingen van basisschool
St.-Antonius te Schin op Geul

gewaardeerd. Toch hopen wij op uw
medewerkers hebben er immers alle

INNOVO

begrip voor ons besluit. Uw kinderen en onze

belang bij om samen dit schooljaar een goede

te kunnen blijven geven aan het onderwijs

wiendelijke groet,
Maat
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