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Alstublieft. Dit is de tweede editie van ons Reisjournaal,  
een digitale nieuwsbrief met nieuws  

over onze aanstaande verhuizing.  
Wilt u reageren? Mail naar directie@bselout.nl. 

NIEUWE               BUREN  
Op dinsdag 21 september zijn de leden van de klankbord-
groep bij elkaar geweest. In die groep zitten een aantal 
buurtbewoners en een aantal ouders en leerkrachten van 
onze school. Samen denken zij na over onder andere de 
verkeerssituatie en parkeerruimte in de wijk en over de in-
richting van het schoolplein, waar straks buiten schooltijd 
ook buurtkinderen gebruik van maken. We zijn heel blij dat 
de buurt zo betrokken is en het was dan ook een waarde-
volle bijeenkomst. Op dinsdag 26 oktober komt de klank-
bordgroep opnieuw bij elkaar. 

“Samen  
staan we sterk”  

(citaat tijdens de teammiddag) 

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

Hartelijk dank! 

Veel ouders deden mee aan het onderzoek over de verhuizing 
Om in beeld te krijgen wat de verhuizing voor u betekent en 
wat uw behoeften zijn op het gebied van vervoer en opvang, 
hielden wij in september een onderzoek. Heel veel ouders 
deden hieraan mee. Hartelijk bedankt daarvoor! 
 

De belangrijkste uitkomsten: 
•   De meeste kinderen (ongeveer twee derde) komen nu  
    niet zelfstandig naar school en dat verandert door de  
    verhuizing niet.  
•   4 van de 10 leerlingen komen straks met de fiets naar  
    school. Een kwart doet dat lopend. Een kleiner aantal  
    leerlingen wil straks met de auto of het openbaar vervoer 
    naar school. 
•   Meer dan de helft van de ouders vindt het (misschien)  
    aantrekkelijk om het brengen en halen van kinderen  
    samen met andere ouders te organiseren.  
•   Als er dagelijks een pendelbus zou rijden tussen de 
    C. Krusemanstraat en Schinkelhaven, zou meer dan de  
    helft van de ouders daar gebruik van maken. Een deel van 
    hen is bereid daar een klein bedrag voor te betalen. 
•   Meer dan de helft van de ouders heeft geen interesse in  
    voorschoolse opvang (van 7.30 tot 8.30 uur).  
•   Bijna de helft van de ouders gaat geen gebruikmaken van 
    naschoolse opvang (tot 18.30 uur). Een derde van de  
    ouders wil dat wel en ongeveer een vijfde weet het nog  
    niet.  
 
Een uitgebreide rapportage van de resultaten kunt u 
downloaden via deze link. De opbrengsten van het onderzoek 
hebben we besproken met het bestuur van KBA Nw West en 
nemen we serieus mee bij de uitwerking van onze plannen. 
Wordt vervolgd.

Wat vinden wij belangrijk? 

Teammiddag over de nieuwe school 
Op woensdagmiddag 29 september zijn de teams van Elout 
en Impuls en een ouder van de MR in gesprek gegaan over de 
nieuwe school. We hebben het samen gehad over wat wij be-
langrijk vinden voor ons onderwijs. Zo gingen we bijvoor-
beeld in gesprek over de waarden die belangrijk voor ons zijn: 
kindgericht, plezier, vertrouwen, samen en kansrijk. En we 
hadden het over uitgangspunten die we belangrijk vinden 
voor ons onderwijs straks op de nieuwe locatie. Er was ook 
een tekenaar die een mooie impressie maakte van de middag. 
Een van de tekeningen ziet u hier in de nieuwsbrief. 

Hebt u vragen? 

Misschien is uw vraag al eerder gesteld. Hier vindt u eerder 
gestelde vragen en hun antwoorden. U kunt uw vragen ook 
sturen naar directie@bselout.nl of loop op school gewoon 
even binnen bij Hanife. Wij staan u graag te woord!
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