Bouwnieuws 9

Datum

3 oktober 2018

Verbouwing op komst!
Voor u ligt het negende Bouwnieuws - het eerste
van dit schooljaar - waarin u wordt geïnformeerd
over de voortgang van nieuwe èn lopende
processen uit eerdere edities van het Bouwnieuws.
Deze processen beginnen aan de buitenkant van het
oude schoolgebouw eindelijk zichtbaar te worden.
Zo zijn de sloopwerkzaamheden bijna afgerond en
wordt er op korte termijn gestart met de opbouw!

Planning Schooljaar 2018-2019
Datum
Gebeurtenis
Half augustus Sloopwerkzaamheden
eind september 2018
Eind september,
Start van de opbouw- en
begin oktober 2018
renovatiefase!
Najaar 2018
Informatieavond voor
ouders/verzorgers.
Voorjaar 2019
Terugverhuizen naar de
nieuwe school op de
oude locatie aan het
Bisschopsplein.
Wist u dat…
- De verbouwing ingrijpend is en onze school er
heel anders en veel mooier uit komt te zien?
- Niet alleen de toiletblokken aangepast worden
maar de hele school, dus ook het trappenhuis?
- De school een nieuwe entree krijgt, een
opgeknapte voorgevel èn een mooie aula?
- De ‘tussenverdieping’ komt te vervallen en we
straks nog maar 2 verdiepingen hebben?
- We dus van 3 naar 2 trappen teruggaan èn ons
nieuwe gebouw uitgerust wordt met een lift?
- Groep 1 t/m 4 op de begane grond les gaat
krijgen en groep 5 t/m 8 op de 1e verdieping?

Samen met het PCOU-schoolbestuur hebben we als
school de afgelopen maanden achter de schermen
weer grote stappen gezet. Met als resultaat een
aantal belangrijke dingen die ik graag met u deel:
1. De gemeente is over de brug gekomen met het
resterende geld dat nodig is voor de verbouwing.
2. De voorbereidende (sloop)werkzaamheden die de
aannemer de afgelopen weken heeft uitgevoerd
zijn de afrondende fase ingegaan.
3. Deze gaan over in opbouw werkzaamheden die
op korte termijn van start zullen gaan!
Wat gebeurt er de komende periode?
1. De aannemer start met de opbouw- en
herinrichtingsfase van onze oude school.
2. Er wordt gewerkt volgens een haalbare planning.
3. T.z.t wordt een informatie-/ouderavond belegd.
Het spreekt voor zich dat ik u op de hoogte houd
over het verloop van deze nieuwe ontwikkelingen.
Vast staat dat onze school tijdens de komende
opbouw- en herinrichtingsfase gehuisvest blijft op
de Mariëndaalstraat. We gaan dus pas
terugverhuizen als we terecht kunnen in het
vernieuwde schoolgebouw aan het Bisschopsplein.
Mocht u naar aanleiding van dit Bouwnieuws nog
vragen hebben, of behoefte hebben aan verdere
toelichting, hoor ik dat graag van u.

- Het vernieuwde schoolgebouw energiezuinig en
duurzaam wordt met zonnepanelen op het dak?

Met vriendelijke groet,

- Dit zomaar een greep is uit de vele geplande
aanpassingen, veranderingen en verbeteringen?

Lotte Brente
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