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 Nieuwbouw 
 

 
Stand van zaken nieuwbouw 
 
Het nieuwe gebouw krijgt langzaam aan zijn vorm. 
Als u al eens langsloopt ziet u dat het gebouw steeds meer op een school gaat lijken. 
Op dit moment is het gebouw helemaal water en wind dicht. De kozijnen en deuren zijn geplaatst. Dus we gaan het 
einde naderen. 
We zullen echt heel blij zijn als we er in mogen. 
 
Wanneer krijgen we de sleutel? 
Wanneer kunnen we er in? 
 
Als het goed is wordt de school op 30 juni 2019 opgeleverd.  
 
Dan zijn er nog diverse werkzaamheden uit te voeren. Zoals het installeren van de hele ICT-omgeving en  het 
aanleggen  van de speeltoestellen op het schoolplein. Dan moet er ook nog iets gedaan worden aan de afwerking van 
vloeren en de trappen.  
 
Uiteraard moet de nieuwe school ook nog helemaal worden schoongemaakt. Dus er zijn nog heel wat 
werkzaamheden te verrichten. 
 
In de laatste schoolweken van dit schooljaar starten we met alles in te pakken voor de verhuizing.  
In de laatste schoolweek zullen we op donderdag 18 juli en vrijdag 19 juli de laatste dingen gaan inpakken.  

Dat betekent dat de kinderen die dagen vrij zijn. 

Dan is de laatste schooldag voor de kinderen woensdag 17 juli. 

 
Vervolgens gaan we in de zomervakantie verhuizen, de laatste werkzaamheden uitvoeren en dan uitpakken en  
inrichten. 
In de zomervakantie worden ook allemaal meubels en materialen bezorgd. Na de zomervakantie gaan we op 
maandag 2 september en 3 september de school verder inrichten en een laatste schoonmaak houden. 
 

Op woensdag 4 september is het grote openingsfeest!!! 
 
Ouders en kinderen zijn dan welkom! 
Hoe het programma er uit gaat zien krijgt u nog te horen! 
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