
STAVAZA (stand van zaken)

Naar goede gewoonte brengen we jullie op de hoogte van onze
bouwwerken.

De voorlopige datum van oplevering staat nog steeds op december 2022.
Blijven jullie allemaal duimen dat alle materialen vlot geleverd kunnen
worden en het weer ons goed gezind blijft? TOP! Dan hoeven ze niet meer in
de planning te schuiven.

De stellingen in onze refter-to-be zijn grotendeels weg. Je kan al met een
beetje inbeelding zien waar we in 2023 onze boterhammetjes en warme
maaltijd zullen verorberen.



Zouden we deze mooie ruimte vol licht niet omdopen van
refter tot schoolrestaurant? Geen slecht plan.

We vermoeden dat daar ook wel wat feestjes zullen
doorgaan in de toekomst. We kijken er nu al naar uit.

Beneden zijn de voorbereidingen begonnen voor de
elektriciteit, het sanitair, de centrale verwarming en ventilatie. De
spoelbakken voor de toiletten zijn al geïnstalleerd.

Hieronder een kijkje op de andere kant van de benedenverdieping. Van links
naar rechts: bureau directie, secretariaat, studio leerkrachten.

De luifel wordt verder afgewerkt. Een heel karwei. Op de laatste foto zie je al
een stukje dat af is, gezien van op de verdieping.



Via de trap geraken we op het platform van de eerste verdieping.

Wat spoken ze daar allemaal uit? Ik ging een kijkje nemen…

De muur tussen de gang van de klassen wordt gemetst. We wachten ook vol
spanning op de levering van de gevelsteen.  Die werd ons al een tijdje
beloofd. Alweer iets om naar uit te kijken. Tijdens de wekelijkse
werfvergadering komen we hier misschien meer over te weten?

Wie is er allemaal op zo een werfvergadering
aanwezig? De architect, de ingenieur van het
studiebureau voor de technieken, de werfleider en
verantwoordelijke van de werf, de aannemers voor
elektriciteit en verwarming en sanitair, het
schoolbestuur, soms nog onderaannemers of
leveranciers van materialen, … heel wat experten

dus. Alles wordt grondig besproken en gecontroleerd. We zijn ook volop
materialen en kleuren aan het kiezen.



De planning wordt ook steeds overlopen. Zeker is dat de gewelven voor het
bouwverlof dicht zullen liggen en de profielen van de ramen geplaatst zullen
zijn.

Ook de betonmolen kwam weer in beeld. Het vloertje van onze buitenklas
werd gegoten. Jaja, wist je het nog? We gaan voor een buitenklas boven de
ingang van onze school. Tof toch?

Nog een plaatje van de liftschacht en onze voorgevel:

Wat staat er de komende weken op het programma?

Jullie weten het misschien nog? Naast onze nieuwbouw gaan we ook voor
verbouwingswerken. Die worden georganiseerd tijdens de vakantie.

Zo krijgt de turnzaal een facelift: er komt een nieuwe sportvloer en er wordt
een akoestisch plafond geplaatst. Binnenkort starten de werken. De laatste
dagen turnen we buiten.



De kleuterklassen krijgen een raam en buitendeur aan de achterkant van de
school. Daar dromen we nu al van onze kleutertuin … nog zo een leuk
project! De ouderraad is er samen met enkele leerkrachten volop plannen
voor aan het maken. JOEPIE! Ook de speelplaats voor het lager

Ook de huidige refter wordt een klas. Er wordt een badkamer geïnstalleerd
en er komen extra kleutertoiletten. De voorbereidende werken starten al de
laatste weken en in de grote vakantie zou alles rond moeten zijn.

Op 4 juli zullen de prefabs - waar nu het 2de en 4de leerjaar zitten -
afgebroken worden. Ook de prefabs aan het woonzorgcentrum gaan tegen
de grond. Gelukkig heeft onze ouderraad die al grotendeels leeg gemaakt.
Dikke dank je wel nog eens daarvoor!

We gaan de laatste dagen dus terug wat verhuizen. We houden jullie op de
hoogte wie waar belandt.

We kunnen vast wat hulp gebruiken op donderdag namiddag 30 juni. Ben je
vrij? Stuur ons een mailtje.

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

Tot de volgende bouwbrief!

Mevrouw Leen & Team VBS Eke


