
 

 

Parkeren   

We zitten inmiddels een jaar op 

onze dependance op het 

Eilandplein. De kinderen lopen 

vanaf het schoolplein via het 

kruispunt over de stoep naar de 

klas. Wat de afgelopen dagen is 

opgevallen is dat zowel in de 

ochtend als in de middag er 

auto’s op de stoep staan 

geparkeerd. In het verleden 

hebben we u herhaaldelijk 

gevraagd uw auto in een 

parkeervak te plaatsen of neer 

te zetten op de grote 

parkeerplaats op het 

Eilandplein. Dit om de 

verkeerssituatie voor iedereen 

zo overzichtelijk mogelijk te 

houden. Het gaat uiteindelijk 

om de veiligheid van iedereen. 

Ik wil u met nadruk vragen uw 

auto te parkeren in de daarvoor 

bestemde parkeervakken. Doet 

u dit niet, riskeert u een boete. 

Daarnaast willen we toch 

allemaal dat de kinderen veilig 

over straat kunnen?    

Spel  

Afgelopen woensdag hebben we 

na schooltijd een stellingen spel 

gespeeld met ouders, kinderen 

en leerkrachten. Tijdens dit spel 

hebben we nagedacht over ons 

huidige onderwijs en 

vooruitgekeken naar de 

toekomst.  

Er zijn mooie gesprekken 

ontstaan en het is prachtig om 

te zien en horen hoe de 

kinderen tegen ons onderwijs 

aankijken. Als school krijg je 

nieuwe inzichten waar we in de 

toekomst weer ons voordeel 

mee kunnen doen. Ouders en 

kinderen, nogmaals bedankt!   

Ventilatie 
schoolgebouw  

In de startnieuwsbrief van dit 

schooljaar hebben we 

aangegeven dat er dit schooljaar 

met de ventilatie van ons 

gebouw begonnen gaat worden. 

We wisten toen nog niet 

wanneer.  

Afgelopen week hebben we 

overleg gehad ons bestuur, de 

gemeente, het technisch 

adviesbureau en het 

installatiebedrijf dat het plan 

gaat uitvoeren.  

De planning is zo goed als klaar. 

In week 8 (voorjaarsvakantie) 

gaan ze beginnen. In de weken 

voorafgaand zal er 

voorbereidend werk worden 

gedaan. Er wordt zoveel 

mogelijk in de vakanties en op 

studiedagen in de school 

gewerkt. Verder zal er ook veel 

op het dak van de school 

gewerkt worden. Wij zullen hier 

dus wel enige hinder van 

ondervinden. Uiteraard 

proberen ze dit zo beperkt 

mogelijk te houden. Het is de 

bedoeling dat na de meivakantie 

de oplevering is, waarna er  
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alleen nog zonnepanelen 

worden geplaatst die de 

installatie gaan voorzien van 

stroom. Eind mei moet alles dan 

operationeel zijn.  

 

Podium 
schoolplein  

Zoals u misschien al wel heeft 

gezien is het podium op het 

schoolplein in verval geraakt. 

We hebben daarom, vanwege 

de veiligheid, besloten om het 

podium af te sluiten voor de 

kinderen. In het voorjaar willen 

we het podium onder handen 

nemen en deze weer zo in te 

richten dat hij veilig is en dat de 

kinderen er weer kunnen 

spelen. Het kan zijn dat we t.z.t. 

weer de hulp van u als ouders 

vragen om te helpen. “Vele 

handen maken licht werk 😉”. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 


