
STAVAZA (stand van zaken)

De afbraakwerken zijn nagenoeg afgerond. De ontdekking van een vloertje
onder de klasvloer bracht nog wat extra funderingssloopwerk en sorteerwerk
met zich mee maar ook dat kwam goed. Alles verloopt volgens een correct
opgevolgd sloopplan en daar zijn we blij om. Naast de veiligheidscoördinator
aangesteld voor de bouwwerken, komt onze interne preventieadviseur
regelmatig controleren of alles er veilig aan toegaat. Gelukkig is dat zo.

We hebben nu een school met een ‘view’:



De kinderen maken alles van op de eerste rij mee.

Meer nog…

We hebben al enkele echte bouwvakkers onder ons. De kleutertjes leefden
zich uit met de oude stenen van onze school, bouwden, metsten, … gingen
volledig op in de bouwwerken:

En de lieve sloopman vervulde al onze dromen: een ritje op de grote kraan!
Wat een belevenis! Iets om nooit meer te vergeten!



Momenteel wordt in de turnzaal hard gewerkt om onze gasketel op te
hangen. Dit is tijdelijk tot de gasketel in de nieuwe technische ruimte terecht
kan. De ochtenden worden al weer wat frisser. Doordat we nog steeds goed
ventileren in de klassen, zal een beetje verwarming binnenkort geen kwaad
kunnen.

Voorlopig turnen de kids nog buiten of bij regen in de prefabs aan het
woonzorgcentrum. De buitenmuur van de turnzaal is voor alle zekerheid extra
geschoord. We lieten de ingenieur stabiliteit een extra controle uitvoeren,
ondanks dit al gebeurd was voor de werken. We houden liever het zekere
voor het onzekere. De stabiliteit werd nogmaals bevestigd.

Eens de gasketel geïnstalleerd is, sporten we terug in de turnzaal. Enkel bij de
uitvoering van de paalfunderingen zullen we terug even buiten sporten. De
aannemer laat ons weten welke dagen dit van toepassing is. Het is een extra
veiligheidsmaatregel die we graag nemen.

Op donderdag 30/9 wordt de torenkraan geïnstalleerd.

De komende week of weken zal ook de bronbemaling starten. Dit is het
droogpompen van het grondwater.

Rond half oktober starten de grondwerken: de putten worden gestoken en
aansluitend starten de funderings- en rioleringswerken.

De opbouw kan van start… een stapje in de goede richting.

Praktische zaken

Opgelet fietsers

Op donderdag 30/9 brengt de aannemer de torenkraan. Die dag kunnen de



fietsers niet door de Steenweg. Er is een omleiding door de Noël
Schoorensstraat. Voor de auto’s zullen er tijdelijke lichten geïnstalleerd
worden.

Regenscenario

Als het ’s morgens regent, mogen de kinderen van het lager rechtstreeks naar
de klas. De leerkrachten vangen hen daar op.
De ouders van de kleuters mogen de kleutertjes naar de kleuterspeelplaats
brengen. Zij spelen onder het afdak.
Geef de kinderen best vanaf nu een goede regenjas mee.

Nog even helpen herinneren:

● Dank je wel om niet op het fietspad te wachten en zo het fietspad vrij
te houden voor alle fietsers.

● Fijn dat je aan de overkant van de straat wacht bij de geparkeerde
auto’s zodat het overzichtig en veilig blijft voor de overstekende
kinderen en begeleiders.

● Fijn dat je parkeert en geen kinderen met de wagen van straat plukt als
je iets later toekomt.

● Dank je om steeds via het zebrapad over te steken.
● Dank je om ook na schooltijd het gras van het klooster niet te gebruiken

als doorgang of speelplein.
● Dank je om de schoolomgeving rookvrij te houden, ook aan de

schoolpoort.

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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