Introductie Stichting Vrienden Bernadetteschool
Eind 2012 zijn we begonnen met het opstellen van een dorpsplan, welke begin vorig jaar is
gepresenteerd. Uit het dorpsplan is naar voren gekomen dat het behoud van de school voor de
leefbaarheid van Loo het belangrijkste punt is. Ook de lokale politieke partijen en de overkoepelende
stichting SCO R’IJssel, waar de Bernadetteschool onder valt, hebben altijd uitgesproken om er naar te
streven het basisonderwijs in de kernen te behouden.
Na samen met de Dorpsraad meerdere gesprekken met de gemeente te hebben gehad, gaan wij er
vanuit dat begin volgend jaar de gemeente de beslissing zal nemen om de gebiedsindeling voor de
gemeente Duiven voor wederom 20 jaar vast te laten stellen door het Ministerie (Basisscholen in
Duiven moeten hier door meer kinderen hebben dan in Loo en Groessen). Hierdoor kan de school in
Loo als zelfstandige school blijven bestaan.

GOED VOORUITZICHT!!
Niet alleen voor alle (toekomstige) leerlingen en ouders / verzorgers, maar ook voor alle andere
verenigingen in ons dorp. Immers wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!!
Met dit vooruitzicht willen we kijken waar we als gemeenschap de school verder kunnen ondersteunen
om de kwaliteit van het onderwijs te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren.
Aangezien vanuit de overheid voor een kleinere school minder geld beschikbaar is, blijft het een
uitdaging om nieuwe ontwikkelingen, vervangingen of onderhoud voor elkaar te krijgen. Door middel
van het oprichten van de Stichting Vrienden Bernadetteschool willen we via donaties financiële
middelen binnen halen waarmee wij en de donateurs de school kunnen ondersteunen in het behoud
voor het dorp, behoud van kwalitatief goed onderwijs en waar mogelijk verbeteren. Er zijn diverse
zaken denkbaar waaraan ondersteuning verleend zou
kunnen worden, zoals bijvoorbeeld:





meer digitale vorm van onderwijs;
aanschaf van meer smartborden;
vervanging van materialen in de gymzaal;
modernisering van de speelplaats.

Het dagelijks bestuur van de stichting zal in overleg
met de school en de ouderraad bekijken hoe de
ondersteuning vanuit de stichting het beste kan
plaatsvinden. De volgende personen vormen het
dagelijks bestuur van de stichting, Peter Hermsen
(Voorzitter), Niek Hermsen (secretaris) en Rob
Bouwman (penningmeester).
Als stichting zijn we dus op zoek naar personen (ouders, grootouders, ooms, tantes, van kinderen op
school of van kinderen die op school hebben gezeten) en bedrijven die onze stichting een donatie
zouden willen geven. Iedere bijdrage is welkom. Eigenlijk iedereen die de Bernadetteschool een warm
hart toe draagt! Het zou natuurlijk geweldig zijn als het een jaarlijkse donatie betreft. Zeg het voort!

Donaties kunt u overmaken op rekeningnummer NL54 RABO 0305478273 t.n.v.
Stichting Vrienden Bernadetteschool
Wilt u jaarlijkse op de hoogte blijven van de activiteiten van de stichting, meldt u dan aan door een email te sturen naar vriendenbernadetteschool@gmail.com.
Voor vragen kun u bij de bestuursleden terecht of mail naar vriendenbernadetteschool@gmail.com.
Uiteraard willen we de Duivense Uitdaging en Notaris Swetselaar van Notariaat DuivenWestervoort van harte danken om het mogelijk te maken deze stichting door hun inzet kosteloos te
kunnen oprichten. Deze initiatieven zijn zeer welkom

Alvast bedankt voor uw steun!

