De Brede School Plus, het kloppend hart van Lage Mierde.
De Brede School Plus is een unieke kans voor Lage Mierde. Wanneer is het weer zo dat
zowel de basisschool, het gemeenschapshuis, de peuterspeelzaal en de kinderopvang aan
vervanging, renovatie of uitbreiding toe zijn?
Deze kans nu pakken is kiezen voor samenwerking en versterking van activiteiten en
leefbaarheid in het dorp.
Een goede overgang van kinderen vanuit de kinderopvang en peuterspeelzaal naar de
basisschool, een automatische overgang van school en buitenschoolse opvang. Dit klinkt
logisch, maar dat moet je samen wel waar maken! Een Brede School Plus biedt die kans.
De Ster zal van deze Brede School Plus vooral de waarde toevoegen voor activiteiten die
minder gericht zijn op kinderen en onderwijs. Natuurlijk wel in samenhang en
samenspraak met de andere partners in de Brede School Plus. De Ster is vooral gericht
op het gelegenheid bieden aan verenigingen in Lage Mierde om hun activiteiten uit te
voeren. In de Brede School Plus zal De Ster een stap verder gaan. Natuurlijk allereerst
de samenwerking met de partners in de Brede School Plus. De samenwerking kan zijn
het beschikbaar stellen van ruimten gedurende de tijden dat er in De Ster geen eigen
activiteiten zijn, maar De Ster kan ook kennis en menskracht leveren voor activiteiten
van de andere partners. Soms kunnen activiteiten van De Ster ondersteunend zijn voor
het lesprogramma van de school, soms zullen mensen vanuit verenigingen een eigen
bijdrage gaan leveren. Daarnaast wil het bestuur van De Ster het activiteitenprogramma
van De Ster verbreden. Naast het bieden van ruimte aan verenigingen zal De Ster ook
eigen activiteiten gaan ontwikkelen. Niet ten koste van de mogelijkheden van
verenigingen, maar juist naast de activiteiten van verenigingen en waar mogelijk met de
verenigingen. Waar denken we aan? Filmavonden, kaartmiddagen,
informatiebijeenkomsten e.d. Heeft u ideeën? Het bestuur van De Ster houdt zich
aanbevolen.
Samenwerking gaat niet vanzelf, daar moet je hard aan werken, kansen zien en kansen
pakken. Binnen de Brede School Plus hebben de partners hiervoor de kans en ook de wil.
Dat kunnen ze niet alleen, daar hebben ze heel Lage Mierde bij nodig. Het is een kans
voor Lage Mierde die bestaande mogelijkheden in stand houdt en tegelijkertijd nieuwe
kansen biedt. Pak die kans!
Ad Simons
Adviseur Gemeenschapshuis De Ster

