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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. 4 

Het gaat beginnen! 
 
Gisteren is de bouwgrond overgedragen aan de aannemer. Dat 
betekent dat er nu echt wordt begonnen aan de nieuwbouw! De 
aannemer kan iets eerder starten dan was gepland. Aanstaande 
maandag wordt er al begonnen met het boren in de grond op 
plaatsen waar de palen komen. 
 
De aannemer heeft samen met ons en de gemeente afspraken 
over tijdelijke verkeersmaatregelen gemaakt. Dit houdt concreet 
in dat gedurende de bouwperiode er weken zijn waarop er een 
parkeerverbod geldt (zie onderstaande tekening). Dit wordt met 
borden aangegeven. Het parkeerverbod geldt in de weken 15 t/m 
21, 27 t/m 28 en 35 t/m 37 op maandag tot en met vrijdag van 
7.00 u - 16.30 u.  
 
De aannemer heeft ook met leveranciers afgesproken dat er geen 
spullen worden geleverd tijdens haal– en brengmomenten van kin-
deren. Wanneer de kinderen naar school komen, of naar huis 
gaan,  is er geen overlast 
van vrachtverkeer. Op en-
kele momenten gedurende 
de bouw is dit, vanwege 
het bouwproces, niet haal-
baar. We informeren u 
hierover wanneer dit 
speelt, zodat u hiermee 
rekening kunt houden. 
 
We hopen op een voor-
spoedig bouwproces met 
zo min mogelijk overlast 
voor alle betrokken partij-
en. 
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Afgelopen dinsdag was er een inloopavond georganiseerd voor omwonenden en ouders. 
Medewerkers van de gemeente, HEVO (het bedrijf dat de school begeleidt tijdens de 
bouw) en school waren hierbij aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Heeft u 
een vraag over de bouw, aarzel niet en loop even binnen bij de school. 
 
In de carnavalsvakantie zijn er houten schotten geplaatst om het bouwterrein. Deze wor-
den binnenkort samen met alle kinderen en graffiti-artiesten opgeleukt. We zijn erg be-
nieuwd naar het resultaat. 
 
Het pad achter de school dat wordt gebruikt om 
van het ene gebouw naar het andere te komen is 
regelmatig onbegaanbaar. Afgelopen week zagen 
we zelfs eenden zwemmen in de plassen water die 
zich op het pad hadden gevormd. Hier gaat, met 
toestemming van de gemeente, de aannemer wat 
aan doen. Er wordt fijn puin gestort over het deel 
van het pad dat we gebruiken. Het betreft een tij-
delijke oplossing tot het nieuwe gebouw is opgele-
verd. Deze oplossing maakt dat er NIET over dat 
deel van het pad gefietst kan worden, maar dat 
het pad wel begaanbaar is voor kinderen/ouders 
die wandelen (met de fiets in de hand). 
 
 
 
 


