Bouwbrief 3

Een echte start
Eindelijk kunnen we echt van start met de nieuwbouw. De komende periode zal dit ook echt
zichtbaar zijn! Na de vakantie beginnen we in een beperkt gedeelte van het oude gebouw. De rest
zal gesloopt worden. In de vakantie zal het terrein omgebouwd worden tot bouwterrein. Ook zal er
een asbest-onderzoek komen en evt. verwijdering van asbest (enige tijd geleden is het grootste
gedeelte asbest al een keer verwijderd). De evt. verwijdering wordt in de vakantie afgerond. Vanaf
de maandag na de herfstvakantie zullen wij in een kleiner gebouw zitten en zien we het andere
deel gesloopt worden. Al snel in het nieuwe kalenderjaar zal daar de nieuwe school herrijzen.
Ondanks een periode van overlast kijken we erg uit naar het nieuwbouwproces!
Verdeling van lokalen
De school wordt ingeschikt en dat betekent dat enkele klassen moeten verhuizen. De groepen 1-2
a en b gaan naar de speelzaal verhuizen. De groepen 5 gaan naar het oude handvaardigheidslokaal
(was een dubbel lokaal) en de groepen 7 en 8 komen naast de groepen 6 (hal 5-6) te zitten.
Iedereen heft straks een goed en voldoende groot lokaal ter beschikking. De kinderen hebben
allemaal een eigen plek. In de klas is de situatie dus zo goed mogelijk geregeld.
Pauze en inloop
De kleine pauze wordt opgesplitst. Groep 5 t/m 8 heeft pauze tussen 10.15 en 10.30 uur. De
groepen 1 t/m 4 hebben aansluitend pauze (en evt. buitenspelen).
‘s Ochtends gaat de school iets eerder open (8.15 uur) om ouders en kinderen meer gelegenheid te
geven om rustig binnen te lopen. We rekenen erop dat iedereen op deze manier op tijd in de klas
kan zijn (uiterlijk 8.30 uur!)
Gymrooster
Het gymrooster is iets aangepast omdat ook de kleutergroepen gebruik gaan maken van de
gymzaal. Iedereen heeft hierdoor slechts 1 x per week gymles, maar dan wel langer (nl. 1 uur).
Het gymrooster is als volgt:
Verkeersroute
Vorige week heft iedereen een verkeer– en parkeer route gekregen. Na o.a. een discussie op de
ALV van de ouderraad hebben we opnieuw aangedrongen op een scheiding tussen auto– en
fiets/voet verkeer. De fietsers en voetgangers kunnen vanaf maandag na de vakantie ook gebruik
maken van de route langs de gymzaal. Wel graag zoveel mogelijk gebruik maken van het voetpad
langs de gymzaal en de fietsrijbaan aan de kant van de gymzaal. Dit omdat er ook zwaar
vrachtverkeer gebruik kan maken van deze route. We rekenen erop dat de verkeerssituatie
hierdoor beter is (scheiding van auto en fiets/voet verkeer) en dat u en uw kind dus veiliger naar
school kan.
Melding van problemen
Vanaf de maandag na de herfstvakantie hebben wij een special e-mail adres in gebruik voor
klachten en opmerkingen over de bouw. U kunt alle reacties kwijt
op nieuwbouwwilderen@skozok.nl

