Bouwnieuws
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Datum

18 april 2017

Verbouwing en verhuizing op komst!
Zoals u in het eerste Bouwnieuws heeft kunnen
lezen, breekt er met de verhuizing en renovatie in
het verschiet een drukke, enerverende en
boeiende tijd aan. In dit tweede bouwnieuws
brengen we u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. Ook geven we een indicatie van de
tijdsplanning. De voorlopige plannen van de
architect zijn getoond aan het team en zeer
enthousiast door hen ontvangen.

Planning
Datum
Mei-juni
Eind mei begin juni
Begin juli

Begin juli

Schooljaar
2017-2018
Juli 2018

Gebeurtenis
Leerkrachten bezoeken de
tijdelijke locatie alleen/als team
Twee informatieavonden: een
voor ouders en een voor
buurtbewoners
Leerkrachten bezoeken met hun
leerlingen de tijdelijke locatie.
Dit geldt voor groep 3 t/m 7
Verhuizing naar tijdelijke locatie
in Ondiep. Het adres is:
Mariëndaalstraat 25
3551 XH Utrecht
Verbouwing van onze school
Verhuizing terug naar de
nieuwe gerenoveerde school

Om de verhuizing naar de tijdelijke schoollocatie
aan de Mariëndaalstraat 25 goed voor te bereiden,
brengen de leerkrachten in de periode na de
meivakantie een bezoek aan de nieuwe tijdelijke
school. In deze periode gaan de leerkrachten met
hun eigen groep (vanaf groep 3) nog een keertje
kijken. Zelf bent u vast ook nieuwsgierig naar de
nieuwe tijdelijke school. Als u online alvast een
indruk wilt krijgen klik dan op onderstaande link:
https://www.google.nl/maps/place/Mari%C3%ABndaalstraat+
25,+3551+XH+Utrecht/@52.1040219,5.0939415,17z/data=!3
m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c66f0d19083d33:0xa844275cf5eda2
4c!8m2!3d52.1040219!4d5.0961302!6m1!1e1

De nieuwe locatie is tot de zomervakantie nog in
gebruik door de Taalschool en een voorschool. De
bezoeken van de leerkrachten en leerlingen
moeten dus in goed overleg gepland worden met
alle betrokkenen. Dit geldt vanzelfsprekend ook
voor de verhuizing.
De verwachting is dat we eind mei begin juni een
informatieavond over de renovatie van het
schoolgebouw organiseren voor alle ouders en een
aparte informatieavond voor de buurtbewoners.
Zodra de data bekend zijn en er meer nieuws te
melden is hoort u weer van mij. Wordt vervolgd!
Met vriendelijke groet, Lotte Brente
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