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NieuwbouwFlits! 

Planning 

Augustus 2017: goed-
keuring voor nieuw-
bouw 

Herfstvakantie 2017: 
slopen gymzaal + ver-
plaatsen fietsenstalling 
team 

5 tot en met 23 maart 
2018: Bouwrijp maken 

Januari 2018 -  april 
2018: werkvoorberei-
ding 

April 2018– april 2019: 
Realisatie 

April 2019: Oplevering  

Nr. 3 

Bouwrijp maken 
Via speciale nieuwsbrieven, de NieuwbouwFlits, brengen wij graag 
ouders en buurtbewoners op de hoogte van de ontwikkelingen 
rondom de nieuwbouw.  
 
In de carnavalsvakantie start de volgende fase: Bouwrijp maken. 
Er worden dan allerlei bomen gekapt en er worden schuttingen 
rond het bouwterrein geplaatst.  
 
Kinderen kunnen na de vakantie op 2 plaatsen hun fietsen kwijt. 
De huidige fietsenstalling wordt kleiner omdat daar ook bouwketen 
worden geplaatst. Hier wordt wel een extra pad aangelegd zodat 
deze goed bereikbaar is vanaf het park. Er komt een extra fiet-
senstaling naast het hoofgebouw (zie de groene vlakken op de te-
kening op pagina 3).   
 
Op deze tekening kunt u ook zien wat het bouwterrein wordt. Ui-
teraard is in overleg met de aannemer gekeken hoe we de speel-
ruimte van de kinderen zo groot mogelijk kunnen houden. Het ge-
deelte van het voetbalveld wordt bouwterrein, daarom gaan we 
met de kinderen tijdelijk in de pauzes voetballen in het park. Ook 
worden er extra paden aangelegd zodat er veilig van het ene ge-
bouw naar het andere gebouw gelopen kan worden. Heeft u kin-
deren in beide gebouwen? Om 8.20 u zijn de kleuters al van harte 
welkom in de klas zodat u daarna met uw andere kind naar het 
hoofgebouw kunt lopen. Op deze manier zijn alle kinderen op tijd 
op school. 
 
We vragen aan de kinderen en aan de ouders, vanwege de veilig-
heid, om op deze paden én op het schoolplein te lopen (met de 
fiets in de hand).  Samen met de kinderen, het team en de over-
blijfcommissie zorgen we ervoor dat de kinderen nog steeds op 
een fijne manier kunnen spelen op minder vierkante meters speel-
plaats.   
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U kunt zich voorstellen dat de bouw van een nieuwe school het nodige verkeer met zich 
meebrengt. We zijn met de gemeente in overleg welke (tijdelijke) verkeersmaatregelen 
getroffen kunnen worden. Hoe meer kinderen met de fiets of te voet komen, hoe fijner 
dat dit is. We spreken ook met de aannemer af dat het laden en lossen van materialen 
buiten de piekuren van school plaats gaat vinden. 
 
De hellingbaan aan de achterkant van de school, komt te vervallen. Aan de voorzijde van 
de school wordt een nieuwe hellingbaan gemaakt zodat de school nog steeds voor ieder-
een toegankelijk is. 
 
Ondertussen is er ook een container geplaatst aan de zijkant van het hoofdgebouw. Aan-
gezien de berging op de speelplaats ook wordt gesloopt, hebben we de inhoud hiervan 
alvast naar de container verplaatst. 
 
Op dinsdag 20 maart 2018 vindt er voor alle omwonenden en alle ouders een informatie-
bijenkomst plaats. U kunt gedurende de avond tussen 18.30 u en 20.00 u binnen lopen 
in de hal van het hoofgebouw. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de laatste pa-
gina van deze NieuwbouwFlits. 
 
Mocht u vragen hebben, aarzel niet en loop gerust even binnen. 
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Geachte ouder(s), verzorger(s) van kinderen op basisschool De Troubadour en om-
wonenden,  
 
Namens SKPO en de gemeente Eindhoven nodig ik u uit voor een inloopbijeenkomst  
over de nieuwbouw van basisschool De Troubadour. De inloopavond zal plaatsvin-
den op dinsdag 20 maart 2018 van 18.30 – 20.00 u, in de hal van basisschool de 
Troubadour aan de Maria van Bourgondiëlaan 2. Het doel van deze inloopavond is 
om u bij te praten over de voortgang van het nieuwbouwproject  (school met gym-
lokaal), waarvan de bouw in april 2018 zal starten.  
 
Tijdens onze inloopavond kunt u zich een beeld vormen van het ontwerp en de 
planning van de nieuwe school. Ook is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen 
aan vertegenwoordigers van de school, de aannemer en de gemeente. 
 
Overigens is in goed overleg tussen de gemeente en het schoolbestuur besloten dat 
het naastgelegen terrein (waar nu het hoofdgebouw staat) wordt verkocht voor her-
ontwikkeling. Het oude schoolgebouw wordt pas gesloopt nadat hier meer duidelijk-
heid over is en dan zal u nader worden geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Peter van Meurs, directeur basisschool De Troubadour 
 


