
STAVAZA (stand van zaken)

GOED NIEUWS! De curator gaf de werf kort na de vorige bouwbrief vrij. Jullie duimen
brachten ons dus geluk. Dank je wel.

De bouwactiviteiten gingen meteen terug met ‘full speed’ vooruit. Wat een
opluchting.

Onze nieuwe turnzaal werd ingewijd. Ook tijdens de spelletjesmiddagen genieten de
kids van deze nieuwe look. We wachten nog op de plinten en dan kunnen ook de
klimrekken terug gemonteerd worden.

De voorbereidende werken voor de crepi gingen verder. Op de isolatie kwam een
basislaag en hechtingslaag. Laat het nog wat droog weer blijven, dan kan de finale
laag er ook op. In de traphal kunnen we al van het definitieve resultaat genieten
(laatste foto).



De speelplaats is verder dicht gelegd. Wij krijgen nog een nieuwe muur tegen de grens
van onze buren van de Residentie Heerlijkheid.

Binnenkort gaat de werfkeet op de speelplaats weg. Alle voorbereidingen worden
getroffen voor de nieuwe overdekte speelplaats. Deze wordt normaal nog voor de
kerstvakantie geplaatst.

Ondertussen gaan de afbraakwerken van het oude woonzorgcentrum verder. Wist je
dat daar een prachtige parkzone komt? In het voorjaar beginnen ze eraan.



De verharding achter de kleuterklassen werd uitgebroken en er kwam een tof terras in
de plaats. De kleuters kijken er al naar uit om er te fietsen en te spelen. Nog even
geduld! Ouders en leerkrachten van werkgroep ‘nieuwe speelplaats’  plaatsten de
eerste paaltjes om onze toekomstige kleutertuintjes af te sluiten. DANK JE WEL!

De verwarmingsketels werden geplaatst en ook onze kleuterblok kreeg een nieuwe
ketel. Ons oude beestje was aan vernieuwing toe. Ook voor de veiligheid wordt
gezocht. Brandhaspels werden geplaatst (in de rode kast verstopt) en we maken
een veiligheidsplan op met onze preventieadviseur op advies van de brandweer. Je
ziet: bij een nieuwe school bouwen, komt er heel wat kijken.

De binnenafwerking kent ook vooruitgang.

Kasten werden geïnstalleerd. In de gang kunnen de jassen al aan de kapstok. Tof hé,
die kastjes erboven! Daar kunnen we onze fruit- of koekendoosjes, mutsen of iets
kleins in kwijt. Onder de zitbankjes komen onze boekentassen.



Ons schoolrestaurant en de keuken krijgen ook vorm. Kijk en geniet:

De wanden in de klassen werden afgewerkt en schilderklaar gezet. De betegeling in
de toiletblokken vordert goed en de installatie van de lift is ‘in progress’.

Jullie merken het. Een gezellige bedrijvigheid op onze bouwwerf. Tot binnenkort voor
meer bouwnieuws.
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