
  
 

 

 

 

 

  

STAVAZA (stand van zaken) 

De start van de afbraakwerken was gepland eind juni. Deze liepen ietwat 

vertraging op omwille van het wachten op Fluvius en Farys. De nutsleidingen 

en -meters dienden verplaatst te worden voor de sloop kon aanvangen. 

Ondertussen zijn gas en elektriciteit afgesloten. De nieuwe gasmeter is 

geplaatst. Elektriciteit, internet en telefonie zijn terug in werking. Vandaar de 

sleuf die gegraven werd over de speelplaats. De nieuwe leidingen werden 

erin geplaatst. De sleuf zal dicht zijn als de school terug start.  

    

Dinsdag wordt de watermeter verplaatst en dan houdt niets ons nog tegen 

om de rest van de sloop te verwezenlijken. 

De ontmantelingswerken startten vorige week maandag op onze klusjesdag. 

Het was best een emotioneel momentje toen de eerste ramen en deuren 
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eruit gingen. We dromen natuurlijk ook al een klein beetje van onze nieuwe 

school.  

   

 

Na ramen, deuren en plafonds, gingen ook de jongenstoiletten tegen de 

grond. De helft van het afdak blijft staan gedurende de bouwwerken zodat 

de kleutertjes buiten nog een droog plekje hebben.  

   

Dakpannen en luifels vormen de volgende ontmantelstukken. Het strippen 

van het gebouw is dan bijna klaar…  

Daarna zal een hapjeskraan stukje voor stukje onze oude school wegnemen. 

Geen sloophamers dus zoals in de filmpjes, wel een veilige manier van 

afbreken. 



  
 

 

Alle werken gebeuren onder controle van de veiligheidscoördinator en de 

preventieadviseur. Wekelijks is er bouwvergadering met de architect, 

ingenieur, schoolbestuur, directeur en de verschillende aannemers. De 

veiligheid staat steeds voorop.  

Mocht er teveel wind of stof zijn, wordt alles natgespoten. Alle 

asbesthoudende materialen (vaste asbest) zullen verwijderd zijn voor 1 

september. Dit gebeurt volgens de correcte procedures. Hier wordt streng 

toezicht op gehouden. 

De verdere afbraakwerken zullen nog ongeveer 2 weken in beslag nemen. 

Eind september zal de aannemer verder aan de slag gaan. 

Als het weer geen roet in het eten gooit zullen de riolerings- en 

funderingswerken en het gieten van de vloerplaat tegen half november klaar 

zijn. Duimen maar dat onze weergoden ons goed gezind zijn. 

Het einde van de werken is voorlopig gepland tegen eind oktober 2022. 

Spannend! 

Praktische zaken 

IN & UIT onze school 

Omwille van de werken is onze hoofdingang niet langer toegankelijk. 

 

Bij de start van de dag 

Alle kinderen komen binnen via het klooster in de Lichterveldestraat. 

Voor 8.30u gaan de kleuters en de leerlingen van klas 1 naar de opvang in de 

Poohklas. De kinderen van klas 2 t.e.m. 6 gaan naar de refter. 

Ouders mogen meegaan tot aan de deur. Het dragen van een mondmasker 

is verplicht. 

Na 8.30u gaan de kinderen spelen aan het klooster (blauw vierkant op de 

foto). De kleuters worden door de oudste leerlingen naar de 



  
 

kleuterspeelplaats gebracht, waar er toezicht is. Ouders van nieuwe 

leerlingen mogen de eerste dagen mee tot aan de klasdeur.  

 

Middag 

Joepie! Er is terug warme maaltijd. Kids kunnen natuurlijk ook lunch 

meebrengen. 

We brengen de kinderen die naar huis gaan eten naar de parking in de De 

Lichterveldestraat (groen pad op de foto). Alle kinderen die naar het dorp 

moeten, worden ook op de parking aan de De Lichterveldestraat 

opgehaald. 

 

Na school 

We organiseren 2 rijen: 

• De rij voor lager naar de parking aan het klooster (Lichterveldestraat – 

groen pad op de foto). Hier verandert niets. Er zijn 3 begeleidende 

leerkrachten/gemachtigde opzichters. 

• We organiseren een rij tot het kerkplein met 4 begeleidende 

leerkrachten/gemachtigde opzichters. We stappen via het padje van 

Residentie Heerlijkheid naar het dorp. 

Uit veiligheid vragen we om geen kinderen uit de rij te halen. We 

verzamelen op het kerkplein tegen de zijgevel van de kerk aan de zij-

ingang (rode lijn). Eens we ouders of persoon die afhaalt zien, mogen de 

kinderen uit de rij. We noemen hen bij naam. 

Enkel de kinderen die op de weg wonen, kunnen aan de deur 

opgevangen worden door familie of kennissen. Graag hiervoor een seintje 

aan de directeur. 

Kinderen die aan het rond punt moeten oversteken, graag ook een seintje 

aan de directeur. 

 



  
 

De kleutertjes die niet meegaan naar het dorp worden aan het zwarte hek 

aan het klooster opgehaald zoals vroeger (begin van het groene pad). Zij 

worden begeleid door 2 kleuterleidsters. 

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. 

Speelplaats 

De werf is afgebakend met werfhekkens 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. 

BKO/BSKO 

De BKO-bus zal stoppen aan de halte van de belbus in de De 

Lichterveldestraat. De kinderen worden veilig tot daar begeleid. De bus 

vertrekt pas na de andere rijen weg zijn. 

Turnzaal 

De turnzaal blijft toegankelijk voor sport. Zolang het weer het toelaat 

bewegen we buiten. 

Tijdens de afbraakwerken (neergaan van het gebouw) zullen we de turnzaal 

niet gebruiken. Het mag volgens de gecontroleerde veiligheid maar we 

kiezen er zelf voor om dit niet te doen.  

We hopen met deze brief wat meer duidelijkheid te brengen. 

Indien er nog vragen zijn, stel ze gerust. 

Met vriendelijke groeten 

Mevrouw Leen & Team VBS Eke 
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