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Beste ouders/verzorgers, 
 
Terwijl de zon overmatig scheen, werkten bouwvakkers hard door om onze 
school te verbouwen. Petje af voor het klaren van deze klus. 
Op de begane grond is aan de parkzijde nu meteen de ingang van de BSO. 
Onze coördinator onderwijs/intern begeleider Karin Boonman heeft haar nieuwe werkkamer betrokken 

waar eerst de teamkamer was. Mijn eigen werkkamer en die van de administratie zijn naar boven verhuisd. 
Het techniekplein heeft meer ruimte om de kinderen te laten werken. 
 

 
Bovenaan de trap is een extra wand geplaatst vanwege brandveiligheid en 
ook vanuit akoestisch oogpunt: een open school genereert immers meer 
‘leergedruis’. Daarom bespraken wij als team vandaag in onze 
Startvergadering hoe wij samen met de kinderen meer rekening met elkaar 
zullen moeten houden. 
Achter de nieuwe wand is Leergroep III gehuisvest: leerjaren 6 en 7.  Groep 
8 bevindt zich op hun vertrouwde plek. 
 
 
 
 

 
In leergroep II is vanwege de toename van het leerlingaantal, de 
extra groep -Kunstplein- ingericht. En is er meer ruimte op het 
werkplein ontstaan waar ook  

en nieuw meubilair zijn plekje 
heeft gevonden. 
We hebben dit meubilair 
aangeschaft omdat het beter 
aansluit bij het procesgericht 
werken. Helaas kunnen wij 
(nog) niet onze hele school 
er mee voorzien; ons budget is helaas niet eindeloos. 
 
 
 

 
 
Bij een verbouwing gaan ook zaken mis. De lift is buiten gebruik omdat de nieuwe brandwerende deur verkeerd is 
gemeten. Dat laat nog even op zich wachten. Ook is er een ruit met een barst en zijn wat afwerkrandjes nog niet 
klaar. Met de nieuwe kapstokkasten liep het niet volgens planning. Er is nu een aantal tijdelijke kapstokhaakjes.  
In Leergroep I zijn een aantal wanden doorgebroken, waarvan de schuifpuien met de herfstvakantie geplaatst gaan 
worden. Nu is dit met hout afgedicht. De kinderen zullen deze platen vast wel gaan versieren. 
 
Ons team is er echter klaar voor om de kinderen en u aanstaande maandag te ontvangen en nodigen u uit om een 
kijkje in de school te nemen. 
Wij wensen u en uw kinderen een plezierig en leerzaam schooljaar 2018-2019 toe. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens heel ons team, 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 


