NIEUWSBRIEF 10 jan.
KALENDER:

WIST—JE—DATJES :


We aten Galia-meloen deze week.



We verkopen terug pannenkoeken! Zie
aparte brief in de boekentas van jullie kind!

14/01: 16u30: vergadering voor de
leerkrachten: bouw en visie
16/01: proeven van pannenkoeken:

Bouwnieuws: stand van zaken:
Het is de bedoeling om op geregelde tijdstippen via de nieuwsbrief u als ouder te informeren over de nieuwbouwplannen bij ons op school.
We verhuizen naar de Kasteelstraat. De plannen van onze bouw worden samen met
de plannen van de nieuwbouw van het middelbaar ingediend. De streefdatum is juli
2020. De uiteindelijke verhuis staat nog niet vast, streefdatum is 2025.
Doordat het gehele plan samen ingediend moet worden, moeten we in de eerste
helft van 2020 alle tijd besteden aan het plannen van een nieuwbouw.
Deze week bezochten we met enkele leerkrachten enkele scholen. Er zijn
verschillende onderwijsvisies. Afhankelijk van de gekozen visie kan/moet een
bouwplan aangepast worden. Het is dus de bedoeling dat onze onderwijsvisie de
komende maanden mee uitgetekend zal worden!
Deze week hebben we onze eerste oudervergadering gehad. Een grote dank aan de
aanwezige ouders. Het bracht voor ons al een andere kijk! Een aantal klemtonen van
de ouders zijn al duidelijk!


De aanwezigheid van een crèche op de site is belangrijk.



De mobiliteit en de veiligheid van onze kinderen op weg naar school zijn ook
voor de ouders zeer belangrijk. Zo vinden de ouders het een positief feit dat onze school nu ook al een ingang heeft via een voetweg, zodat niet tot voor de
deur geparkeerd kan worden. Graag zouden ze dit behouden willen zien.



De speelplaats opsplitsen (kleuter-lager apart) is niet echt een meerwaarde. De
ouders zien eerder een opsplitsing in verschillende zones beter haalbaar.



Onder een groene speelplaats verstaan we een harmonie tussen groen en
beton, zonder dat kinderen zich echt extreem vuil kunnen maken. Het accent
blijft liggen op een plaats om te spelen!

