BOUWNIEUWS mei 2021
BOUWPLANNEN
We lichtten al een tipje van de sluier op via classroom … hierbij nog enkele
plaatjes van onze plannen – fase 1.

Er volgt ook nog een renovatie van de turnzaal en de kleuterklassen maar
daarover later meer.
Zoals beloofd geven we hier heel wat praktische informatie mee.
Vorige week is team VBS Eke al in actie geschoten omdat alle klassen van het
lager uiteraard even moeten verhuizen.

Locatie klassen/bureaus (>= verhuist naar)
Klas 1 > opvang kleuter
Klas 2 > prefab achter refter
Klas 3 > klooster
Klas 4 > prefab achter refter
Klas 5 > bureau directie/zoco
Klas 6 > klooster
Bureau directie > secretariaat
Bureau zoco > klooster
Het team heeft vrijdag tot laat doorgewerkt en volgende lokalen kunnen
morgen al in hun nieuwe stek starten: klas 1, klas 5, bureau directie en zoco.
De andere lokalen zullen ten laatste maandag 14 juni verhuisd zijn.
Opvang
De kleuteropvang + opvang 1ste leerjaar zal vanaf maandag 31 mei in de
Julesklas doorgaan.
Opvang lager verhuist naar de refter. Deze week genieten we van het mooie
weer en blijven we buiten.
Speelplaats
Vanaf maandag 14 juni starten de ontmantelwerken. De werf zal veilig
afgebakend worden onder toezicht van veiligheidscoördinator en
preventieadviseur. De speelplaats wordt afgezet tot aan de goot (midden
speelplaats tussen lager en kleuter). De kleuters blijven op de speelplaats. De
kinderen van de lagere school gaan spelen voor het klooster. Ook daar wordt
alles veilig afgezet.
Kinderen brengen en afhalen
De hoofdpoort aan Steenweg 52 zal niet meer toegankelijk zijn, mogelijk
vanaf maandag 14 juni. U zal het merken aan de werfafbakening.
Zodra die er staat, organiseren we het volgende:
Kids die via de hoofdpoort binnen komen, komen dan via het pad van
Residentie Heerlijkheid via het hek van de Julesklas binnen, zoals ook tijdens
de corona lockdown het geval was.
We brengen alle kids die aan de hoofdpoort afgehaald worden vanaf 14 juni
in een begeleide rij naar het kerkplein. Voor de veiligheid worden geen
kinderen uit de rij gehaald. Als ouder kan je op het kerkplein parkeren en

wachten tot we de kinderen tot daar brengen. Veilig en gemakkelijk. We
laten nog weten vanaf welke dag deze regeling start.
De in- en uitgang via het klooster blijft hetzelfde georganiseerd zoals nu.
Mogen we vragen aan de ouders die normaal aan de hoofdpoort staan om
zeker naar het kerkplein te gaan en niet te verhuizen naar de kloosterpoort?
Anders wordt het daar veel te druk. De parking staat er nu al overvol en we
houden het graag veilig voor de kinderen en jezelf.
BKO/BSKO
We wachten nog op antwoordje van de gemeente maar de BKO-bus zal
vermoedelijk stoppen aan de belbus in de De Lichterveldestraat.
BSKO: de kinderen zullen deze week ook buiten zijn.
Telefoon/Mail
Mogelijk zal er op 10 juni (en misschien op de dagen errond ook?) geen
telefoonverkeer mogelijk zijn via de vaste lijn. Ook het mailverkeer ligt mogelijk
even stil.
U kan ons bereiken via 0479/603.496. Spreek zeker een boodschap in of stuur
een sms als er niet opgenomen wordt voor dringende zaken.
Turnzaal
De turnzaal blijft toegankelijk voor sport.

We hopen met deze brief wat meer duidelijkheid te brengen.
De bouwwerken zouden op 1 jaar rond zijn.
Iedereen die al gebouwd heeft, weet dat er hier en daar wel iets vertraging
kan oplopen dus laat ons ervan uitgaan dat dit het meest positieve scenario
is. We duimen er samen voor.
Indien er nog vragen zijn, stel ze gerust.
Met vriendelijke groeten
Mevrouw Leen & Team VBS Eke
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