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Gestart!
Na jaren van plannen
maken, plannen tekenen en
hertekenen, overleggen en
wachten, is het eindelijk
zover!
Op 1 september 2014 gaf
Scholen voor Morgen het
aanvangsbevel voor het
bouwen van onze nieuwe
vleugel. Dit paviljoen bevat
9 extra klassen, sanitair, een
li* en aanpalend een extra
buitenruimte.

Ondertussen volgen ze de
werken met argusogen. Om
ook u op de hoogte te
houden van de vorderingen
zullen wij maandelijks deze
bouwkroniek samen stellen.
Om de kinderen met de vele
aspecten van bouwen te
laten kennismaken,

gebruiken we dit schooljaar
als jaarthema ‘Stap voor
stap, steen voor steen
bouwen aan de toekomst’.
Terwijl de bouwvakkers
werken met stenen van
beton, leren wij de kinderen
dat ook mensen steunende
stenen kunnen zijn voor
elkaar.

We hopen deze klassen
vanaf 1 september 2015 in
gebruik te kunnen nemen.
De kinderen kijken er alvast
hoopvol naar uit.

Vragen?
De werken worden van
dichtbij opgevolgd door
Scholen voor Morgen en de
aannemer. Samen met de
veiligheidscoördinator doen
zij er alles aan om de
werken, ook voor de
omgeving, zo veilig mogelijk
te laten verlopen.

Mocht u toch vragen of bemerkingen hebben, dan kunt u
steeds terecht op de school.
Vrije Basisschool Sint-Mar2nus
Dreef 47
9930 Zomergem
09 372 78 26
mar2nus47.direc2e@skynet.be
www.basisschoolzomergem.be

September 2014
Toen op maandag
1 september het nieuwe
schooljaar star?e, zag alles er
rus2g en groen uit.

Op vrijdagmorgen echter
veranderde de omgeving in
snel tempo: de bomen gingen
één na één tegen de grond.
Na het opruimen van alle
groen kon de aannemer de
werf installeren. Vanaf nu is
deze zone voor 1 jaar
verboden terrein voor ons.

In de voorbije weken is een
oude stookolietank verwijderd en is de huidige tank
verplaatst. Tijdens deze
graafwerken kwamen oude
kelders en oude fundamenten
bloot.
Om de verbinding tussen het
bestaande en het nieuwe
gebouw te kunnen realiseren,
worden er stenen en pilaren
van het bestaande gebouw
weggekapt.

Oktober?
In de maand oktober gaan de a;raakwerken en de grondwerken
verder.
En, niet te vergeten, in oktober is er ook feest!
Op vrijdag 24 oktober is de oﬃciële eerste steenlegging.
Met de kinderen zullen we de start van de bouwwerken vieren en
vastleggen. Wij verwachten alle kinderen op die dag in werkkledij.
Een verslag krijgt u in onze volgende edi2e...

