
STAVAZA (stand van zaken)

Hier zijn we terug.

Ook al was er bouwverlof … het zonnetje bracht veel vitamientjes en onze
aannemers werkten goed door.

De klassen op de verdieping staan onder dak en het dakscherm is overal
klaar. De dakwerkers starten nu aan de definitieve dakbedekking. De
zonnepanelen zijn besteld.

Hier zie je al een glimpje van onze nieuwe klassen en de gang boven. We
wachten nog op de tussenwanden. Ondertussen zitten de ramen er al in.



Alle voorbereidingen voor elektriciteit, sanitair en ventilatie werden getroffen.

Ook de luifel werd afgewerkt. Jaja, de luifel en niet het terras, zoals we hier en
daar horen … dat was nog eens een plan. Maar nee, onze luifel is eerder
voor de regendagen om onder te schuilen. Met uitzondering van de
ruitenwasser zal daar jammer genoeg niemand op mogen. Het afdak aan de
kleuterspeelplaats is eveneens afgebroken.  Duimen dus voor veel mooi of
toch droog weer tot het nieuwe geïnstalleerd zal zijn.

Onze buitenklas krijgt ook vorm. Dat wordt een heerlijke plek om te leren. Aan
de juffen en de meester: ‘Misschien best al een momentje vastleggen?’ De
reserveringen stromen binnen.

De liftschacht is afgewerkt. Zo kunnen kinderen of volwassenen die minder
mobiel zijn ook gemakkelijk naar boven en beneden.

Wat vinden jullie van onze mooie gevelsteen? Wij zijn alvast fan. Op de
verdieping komt crepi maar daar moeten we nog even op wachten.



Ondertussen is er ook pur gespoten. Wat is dat voor iets? Een beschermende
isolatie in schuim die de leidingen nivelleert voor er gechapt kan worden. Of
eenvoudiger uitgelegd: een laagje dat onder de vloer komt ter bescherming
van de leidingen.

De buitentrap van de ingang naar het verdiep is ook niet mis. Langs hier
zullen heel wat voetjes op en af lopen tijdens het schooljaar.

Er gebeurden heel wat afbraakwerken tijdens de vakantie. Onze prefabs
gingen tegen de grond. Ook aan de afbraak van het woonzorgcentrum is
begonnen. Dit wordt gecoördineerd vanuit het woonzorgcentrum. Wij blijven
gewoon veilig buiten deze werfzone en zolang organiseren wij de rij naar het
dorp via de De Lichterveldestraat.



>>>>>  Hier zaten vorig jaar nog klassen 2 en 4.

Naast onze bouwwerken zijn we aan de renovatiewerken begonnen.
De kleuterklassen kregen extra licht door het uitbreken van een muur en de
vervanging door een deur met glaspartij. We kunnen al beginnen dromen
van de kleutertuintjes. De werkgroep speelplaats - waar ouders en
leerkrachten samen werken - smeden hier al toffe plannen voor. Tips kregen
ze van onze leerlingenraad.

Onze refter kreeg een make-over. Er kwam een raam met deur naar de
achterkant. De keuken werd uitgebroken en wordt nu omgetoverd tot
badkamer en toiletblok voor de toekomstige kleuterklas. Dus onze refter
wordt een klas. Juf Femke probeert deze ruimte al eens uit met haar 4de
leerjaar.



Oei! Waar eten wij dan nu? We kregen een plekje in de kapel. Deze werd
ontwijd en kreeg een nieuwe invulling. Ook de ochtendopvang en
avondstudie voor klas 4,5 & 6 gaan hier door. Magisch toch?

We kregen nieuwe toiletjes aan de Julesklas en ook de grote toiletten zullen
daar nog vervangen worden.

Jullie zien het, er gebeurde heel wat.

Zo, jullie zijn terug op de hoogte van onze bouwperikelen.

Tot de volgende bouwbrief!

Mevrouw Leen & Team VBS Eke


