
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vorige week las u in onze zomernieuwsbrief hoe onze school volop in ontwikkeling is. Dat past bij de school 
die wij willen zijn, want die ontwikkeling maakt ons steeds beter. Meestal ontwikkelen we ons in kleine 
stappen en gaan veranderingen geleidelijk. Maar halverwege volgend schooljaar zetten we ineens een 
grote stap. Letterlijk ook. We gaan in het voorjaar namelijk met de hele school naar een nieuwe plek hier 
in de buurt. In deze brief leest u meer over onze aanstaande verhuizing. 
 
Een nieuwe wijk 
Ons huidige gebouw is al langer een bron van ontevredenheid. Niet alleen bij ons als schoolteam. Ook u 
als ouders en verzorgers hebt vaker aangegeven ontevreden te zijn. Het gebouw is dringend aan groot 
onderhoud toe en biedt onvoldoende faciliteiten voor het onderwijs dat wij uw kinderen graag willen 
bieden. Zo zijn onze gymzaal en schoolplein erg klein, hebben we geen leerpleinen en stiltewerkplekken 
en is het gebouw niet voldoende toegankelijk voor mensen met beperkingen. Dat is verre van ideaal. Om 
die reden is het bestuur van Stichting KBA Nw-West, waar onze school deel van uitmaakt, al enige jaren 
met de gemeente in gesprek over nieuwe huisvesting voor onze school. Wij zijn heel blij dat wij nu van de 
gemeente Amsterdam de kans hebben gekregen om begin 2022 als eerste basisschool in Amsterdam te 
starten in de nieuwe wijk Schinkelkwartier. (Meer over deze wijk leest u aan het eind van deze brief).  
 
Hedendaags onderwijs 
Ons nieuwe onderkomen biedt niet alleen meer comfort, maar ook veel meer mogelijkheden om onze 
ambities op het gebied van onderwijs te realiseren. Zoals u weet hebben we sinds enige tijd een Flexlab en 
een Doelab, waarin leerlingen uit verschillende groepen samenwerken aan projecten. Deze labs zijn een 
groot succes. We zien hoe leerlingen hier met en van elkaar leren en hier enorm van genieten. Ook ervaren 
we dat we hier beter kunnen aansluiten bij de talenten en ontwikkelpunten van elk individueel kind. 
Daardoor ontwikkelen kinderen meer zelfvertrouwen en raken ze meer gemotiveerd. In de komende tijd 
willen we deze manier van werken uitbouwen. Met andere labs en met thematisch onderwijs bijvoorbeeld. 
Natuurlijk doen we dat niet van de ene op de andere dag. Maar onze nieuwe huisvesting kan hier een flinke 
impuls aan geven. 
 
Een flexibel gebouw van duurzame kwaliteit 
Onze toekomstige huisvesting is een zogeheten modulair gebouw. Dat betekent dat het gebouw vrijwel 
volledig in een fabriek wordt geproduceerd. Het grote voordeel van deze manier van bouwen is dat de 
bouw heel snel gaat. Dat betekent concreet dat u op dit moment op onze toekomstige locatie nog helemaal 
niets ziet en dat er komende winter in heel korte tijd een prachtig schoolgebouw wordt neergezet, waar 
wij jaren kunnen blijven. De kwaliteit van het gebouw is uitstekend en duurzaam. Het gebouw voldoet aan 
alle wettelijke regels en voorschriften die gelden voor schoolgebouwen, bijvoorbeeld op het gebied van 
geluid, ventilatie, verlichting en daglicht. Het biedt bovendien heel veel comfort en wordt zelfs voorzien 
van koeling (airco). 

 
Een groen schoolplein 
Ook de buitenruimte wordt fantastisch. De school komt als een paviljoen in het 
groen te staan en grenst direct aan de groene zone langs de Schinkel. We krijgen 
een heel royaal en aantrekkelijk schoolplein, dat bijna drie keer zo groot is als ons 
huidige plein en groen wordt ingericht met diverse speel- en sportvoorzieningen. 
Bijzonder is ook dat er een buitengymzaal komt. 
 

 
 
Het toekomstige uitzicht van onze school 

 
 



Samen met de kinderen 
Een verhuizing is voor ieder van ons meestal een grote gebeurtenis. Ook – en misschien nog wel meer – 
voor kinderen. Daarom zullen wij het komend schooljaar de kinderen goed meenemen in het proces. We 
zullen erover praten in de groepen, aan hen vragen om mee te denken en laten zien hoe hun nieuwe 
gebouw eruit komt te zien. Natuurlijk gaan we voor de verhuizing ook al een keer met alle kinderen naar 
hun nieuwe school. Zo krijgen ze de gelegenheid om aan het idee te wennen, zodat wij straks, als het zover 
is, met plezier en goede moed samen deze mooie stap kunnen zetten. 
 
Dierbare herinneringen 
De verhuizing betekent niet alleen dat we naar een nieuwe plek gaan, maar ook dat we afscheid nemen 
van ons gebouw aan de Cornelis Krusemanstraat. Velen van ons hebben mooie herinneringen aan dit 
gebouw. Hier zagen wij heel veel leerlingen groeien en plezier hebben. Ook uw kinderen. Die dierbare 
herinneringen koesteren wij. We nemen die mee naar ons nieuwe onderkomen, waar we verder gaan 
bouwen aan onze school en aan de toekomst van uw kinderen.  
 
Uw vragen 
We realiseren ons dat de verhuizing voor ieder van u gevolgen heeft. Mogelijk ziet u met ons vooral de 
voordelen, maar misschien heeft u ook zorgen. Wij horen dat graag en doen een dringend beroep op u om 
uw vragen en zorgen met ons te delen. Via e-mail zijn wij altijd bereikbaar (h.sak@bselout.nl of 
directie@bselout.nl). Natuurlijk kunt u ons ook aanspreken bij de school.  
 
Ouderavond 31 augustus 2021 en 2 september 2021 
Aan het begin van volgend schooljaar organiseren we een ouderavond over de verhuizing. U ontvangt 
daarvoor nog een specifieke uitnodiging, maar wij vragen u om hiervoor alvast de volgende data in uw 
agenda vrij te houden: 
 
• voor groep 1 t/m 4 en NK groep: dinsdag 31 augustus 2021 om 19:00 uur 
• voor groep 5 t/m 8: donderdag 2 september 2021 om 19:00 uur 
 
U bent dan allen van harte welkom op school (mits de coronamaatregelen dat toelaten). 
 
Wij kijken ernaar uit om samen met onze leerlingen onze intrek te nemen in een fijn nieuw schoolgebouw 
in het Schinkelkwartier en nodigen u van harte uit om hierover mee te praten en mee te denken. 
 
 
Mede namens het team van Bs. Elout, 
 
Hanife Sak 
Directeur 
 
 
  



Het Schinkelkwartier 
Het Schinkelkwartier ligt op de grens van Nieuw-West en Zuid. Nu wordt er vooral gewerkt, maar dat gaat 
de komende 25 jaar veranderen. Het Schinkelkwartier wordt een duurzame stadswijk, met veel groen en 
water. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets. Er komt ruimte voor ongeveer 22.000 
inwoners en 44.500 arbeidsplaatsen. Kortom: een plek om te wonen, werken en ontspannen. Op termijn 
komen er in het Schinkelkwartier 7 basisscholen. Onze school is de eerste basisschool in deze nieuwe wijk 
aan de Generaal Vetterstraat, op de locatie van de huidige gemeentewerf. Meer informatie over het 
Schinkelkwartier vindt u op de website www.amsterdam.nl/projecten/schinkelkwartier/.  
 
Hieronder ziet u een kaart met zowel onze oude als onze nieuwe locatie en een detailkaart van het 
Schinkelkwartier. 
 

 
 
 

 
 


