
 
 
 
 
 

 
 
 
 

22 maart 2019 
 
 
VERBOUWINGSNIEUWS 
 
 
Fase 1 van de verbouwing is gereed. In school zijn twee nieuwe ruimtes gecreëerd, dit zijn 
therapie/praktijkruimtes in de vorm van een keuken en een huiskamer. Hier kunnen we onder 
andere voor kinderen (bij wie dit passend is) onder schooltijd een minder schools aanbod 
organiseren, zodat deze kinderen daarna weer succesvol in de groep het lesprogramma kunnen 
volgen. Het resultaat is erg mooi geworden. 
Na schooltijd maakt hier de naschoolse- opvang en behandeling gebruik van. 
 
Op maandag 8 april start fase 2 van de interne verbouwing. Dit is de ruimte in school waar nu 
de groepen A,B en C zitten. Deze groepen verhuizen naar een andere plek in school. Deze 
groepen blijven wel bij elkaar op deze tijdelijke plek. Hiervoor zijn drie lokalen in de 
bovenbouwunit beschikbaar gesteld.  
Deze verhuizing gaat plaats vinden in de week van 1 april.  
De kinderen uit groep A hebben daarom op woensdagmiddag 3 april om 12.00 uur 
vrij. 
De kinderen uit groep B hebben op donderdag 4 april om 12.00 uur vrij.  
De kinderen kunnen dan door u opgehaald worden. De busjes worden door school hierover 
geïnformeerd. 
Groep C verhuist ook, deze kinderen helpen mee hun spullen te verhuizen en krijgen 
dinsdagmiddag 2 april een plek in groep D. 
 
De breng- en ophaal plek blijft hetzelfde voor deze kinderen. 
De kinderen uit groep A en B kunnen ’s morgens gebracht worden aan de onderbouw zijde van 
de school (aan de Huininkmaatstraat op het kleuterplein). Om 14.15 uur worden de kinderen 
door hun leerkrachten daar ook weer naar toegebracht (poort kleine plein).  
De kinderen uit groep C komen net als nu binnen op het grote plein aan de Morsestraat. 
 
De groepen F en G krijgen tijdelijk een andere plek in school. Groep G is gisteren verhuisd naar 
de personeelskamer en groep F gaat binnenkort naar het lokaal van groep G.  
 
Bent u nieuwsgierig hoe het is geworden?  
Op vrijdagochtend 5 april om 8.45 uur kunt u een kijkje komen nemen op de plek waar uw kind 
de komende tijd les krijgt. 
 
Hebt u vragen of zijn er onduidelijkheden dan horen we dat natuurlijk graag.  
 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf is geweest, binnenkort krijgen de kinderen de inlogkaarten mee zodat u de 
foto’s kunt bekijken. 
  

 


