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Dit is de eerste editie  
van ons Reisjournaal,  

een digitale nieuwsbrief  
met nieuws over onze  

aanstaande verhuizing.  
Wilt u reageren?  

Mail naar directie@bselout.nl. 

Met de kinderen  
naar de nieuwe plek  
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben met hun klas 
de locatie van onze nieuwe school bezocht. Het was een 
leuk uitstapje en de kinderen hebben genoten van de fijne 
wandeling in het zonnetje, de groene omgeving en de 
paarden in de buurt. 

            Goed bezochte  
   ouderavonden 

In de afgelopen weken organiseerden we drie 
ouderavonden over onze verhuizing naar het 
Schinkelkwartier: voor de ouders van groep  
1 t/m 4, de ouders van groep 5 t/m 8 en de niet-
Nederlandstalige ouders. Op deze avonden  
presenteerden we onze reisplannen. Zo vertelden 
we waarom we gaan verhuizen, waar we naartoe 
gaan, hoe de nieuwe school eruit gaat zien en 
wat er de komende maanden gaat gebeuren. 
Ook bespraken we dat de school op de nieuwe 
locatie een nieuwe naam krijgt. Daarover mag u 
in november ook allemaal meedenken. Uiteraard 
was er ruime gelegenheid om vragen te stellen. 
Hoewel u ook wel wat zorgen heeft, waren uw  
reacties in het algemeen positief en dat is heel fijn! 
 
Veel van uw vragen konden we beantwoorden. 
Wilt u weten welke vragen er zijn gesteld en wat 
ons antwoord was? Download dan hier de veel-
gestelde vragen. 
 
De avonden werden bezocht door enkele  
tientallen ouders. Kon u hier niet bij zijn?  
De presentatie kunt u hier downloaden. 

Nieuwe buren 

Op 25 augustus organiseerden we een bijeenkomst in onze 
nieuwe wijk voor de buurtbewoners daar. De verhuizing 
van onze school betekent immers ook wat voor hen. Tij-
dens deze bijeenkomst vertelden we hun meer over onze 
plannen en gingen we met hen in gesprek over hun vragen 
en zorgen. Aan de orde kwamen bijvoorbeeld onderwer-
pen als verkeersoverlast (vooral tijdens het brengen en 
halen van kinderen) en geluidsoverlast. Ook zijn buurt-
bewoners wat bezorgd dat het schoolplein een trekpleister 
wordt voor hangjongeren en dat er meer zwerfvuil in de 
wijk komt. Deels delen wij die zorgen en dit soort nega-
tieve gevolgen willen wij, samen met de buurtbewoners 
natuurlijk voorkomen. Het is goed om hierover samen in 
gesprek te zijn en goed na te denken over de maatregelen 
die we kunnen nemen. Aan de buurtbewoners hebben we 
ook gevraagd om mee te denken over de inrichting van 
ons nieuwe groene schoolplein en het gebruik van de 
groenstrook die aan ons schoolterrein grenst. Want ook 
hun kinderen kunnen hiervan buiten de schooltijden ge-
bruik van gaan maken. 
Met al deze onderwerpen gaat de komende periode een 
klankbordgroep aan de slag. In die klankbordgroep zitten 
een aantal buurtbewoners en een aantal ouders en leer-
krachten van onze school. Via de website houden wij u op 
de hoogte van wat hier besproken wordt. Wij blikken terug 
op een geslaagde bijeenkomst.  
 
Hier op onze website kunt u een kort verslag van de  
bijeenkomst met onze nieuwe buren downloaden.

“Er is veel natuur  
en dat is goed voor het 
milieu”  

(citaat van een leerling) 

Wilt u meer foto’s zien van het bezoek van de kinderen? 
Bekijk de fotowand in de hal van onze school!  
Hier vindt u ook andere foto’s van de nieuwe locatie. 
 

Doe mee! 
Oproep: doe mee aan het onderzoek over de verhuizing 
Onze verhuizing heeft tal van voordelen, maar voor een 
aantal van u kunnen er ook nadelen zijn. Sommige  
ouders hebben met ons enkele punten van zorg gedeeld 
en wij willen serieus kijken hoe wij uw zorgen kunnen 
wegnemen. Om goed in beeld te krijgen waar eventuele 
knelpunten zitten, organiseren we een klein onderzoek 
en vragen wij u een korte vragenlijst in te vullen. U kunt 
dat digitaal doen (via deze link). Of u kunt de vragenlijst 
op papier op school invullen. Dat kan tot en met dinsdag 
21 september. Alvast hartelijk bedankt! 
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