Kindercampus centrum: editie nieuwbouw
We engageren ons ertoe om zowel het leren als het kunnen en zijn te versterken vanuit de idee van levenslang leren voor zowel de leerling
als het personeelslid. Kennis, vaardigheden en attitudes worden geleerd binnen een maatschappijbewuste omgeving waarin passie, duurzaam
vernieuwen, verbinding, aandacht, en respect voor de eigenheid van het kind de sleutel vormen om tevreden en succesvol te worden in het
eigen leven, in relatie met de ander en in de maatschappij.
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DE NIEUWBOUW IS KLAAR VOOR GEBRUIK!
Na maanden hard werken is het langverwachte moment eindelijk
aangebroken: de nieuwbouw is klaar voor gebruik!
In augustus 2020 zijn we gestart met de sloopwerken van de verouderde
F– blok. De doelstelling was om de nieuwbouw in gebruik te nemen vanaf 1
september 2021.
Hoewel we door vertragingen de oorspronkelijke doelstelling van 1
september niet hebben gehaald, kunnen we nu met trots zeggen dat op 10
december 2021 de nieuwbouw is opgeleverd. Als dat geen mooi Sinterklaas
cadeau is...

1

2

3

Buitenaanleg en speelplaats
De nieuwbouw is vanbinnen volledig klaar voor gebruik. Maar de
buitenaanleg ...
Zoals je merkt is de buitenaanleg rondom de nieuwbouw nog niet volledig in
orde. En bij deze nieuwbouw hoort uiteraard ook een nieuwe speelplaats
want bij ons staat het kind centraal!
De eerste fase die nu wordt aangepakt is de buitenaanleg rondom de
nieuwbouw. De riolering en verharding rondom het nieuwe schoolgebouw
zullen de komende weken worden vernieuwd. Bij de ingang van de
Kerkstraat (zwarte poort) wordt de speelplaats gedeeltelijk al opnieuw
aangelegd en kan je binnenkort ook al enkele nieuwe speeltoestellen zien.
In de volgende fase pakken we de grote speelplaats aan. De
toekomstplannen van deze nieuwe speelplaats kon u al bekijken in onze
vorige editie van de nieuwbouwkrant. Op de uitvoering van deze plannen
moeten we nog even wachten want deze staan gepland in de
zomervakantie van 2022.
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VERHUIZEN
We horen je al denken? Verhuizen tijdens een schooljaar .. Hoe gaan ze dit
aanpakken?
De verhuis zal gefaseerd over enkele weken
verlopen. Hierbij houden we rekening met het
minimaal verstoren van de klaswerking en
planlast van onze personeelsleden. De
verhuisdagen staan daarom bijna allemaal
gepland op een woensdag, zodat we de
continuïteit en werking van de klassen zoveel
mogelijk kunnen bewaren. We roepen uiteraard
ook de hulp in van een professionele
verhuisfirma.
In de eerste fase, de tweede week van december, verhuizen de klassen van
het eerste leerjaar van Hartelust. Deze klassen verhuizen naar de eerste
verdieping van de nieuwbouw. Een weekje later verhuizen alle
kleuterklassen van Wiebelwoud naar het gelijkvloers van de nieuwbouw.
Nu alle klassen hun intrede hebben gedaan in de nieuwbouw is het dan in
februari de beurt aan enkele klassen miniteam 4 van De Regenboog. Zij
ruilen hun containerklassen in voor een klaslokaal in de E– blok (waar
momenteel nog het eerste leerjaar van Hartelust zit). Ook miniteams 1,2 en
3 verhuizen naar een ander lokaal.
Als laatste zijn dan nog enkele klassen van het tweede en derde leerjaar van
Hartelust aan de beurt, hun verhuis staat in maart gepland.
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OPENING VAN DE NIEUWE CAMPUS

Wij willen de opening van onze nieuwbouw graag vieren met alle
personeelsleden en ouders!
Hoe zien de nieuwe klaslokalen er uit? In welk lokaal zit mijn zoon of dochter
nu? Welke speeltoestellen zijn er geplaatst?
Wij begrijpen dat jullie ook heel benieuwd zijn naar de nieuwbouw en
nieuwe speelplaats maar helaas.. aangezien de huidige corona situatie het
niet toelaat om grote evenementen te organiseren, hebben wij beslist om
de feestelijke opening van de nieuwbouw te verplaatsen naar de zomer.
Door dit te verplaatsen naar de zomer geeft dit ons ook de kans om de
opening van de nieuwe speelplaats hieraan te koppelen.
In augustus zullen wij dus graag onze poorten openzetten zodat je een kijkje
kan komen nemen op de nieuwe campus!
De exacte datum wordt nog bepaald (houd onze facebook pagina’s in de
gaten).
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