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Eén schooljaar bouwen
De eerste foto lijkt lang geleden en toch.
Zo zag onze school er uit bij het begin van dit
schooljaar. Het terrein voor onze school
werd al snel een echte bouwwerf. Er werd
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds en soms
zelfs in het weekend hard gewerkt.
Toen in de maand maart de stellingen rond
het gebouw verdwenen, kregen we een
‘echt’ beeld van onze nieuwe school. De
laatste maanden is er vooral binnen in het
gebouw verder gewerkt. Vanaf 1 september
zullen het 2de leerjaar, het 6de leerjaar,
2 klassen van het 5de leerjaar en de zorgklas
van de lagere school hun intrek nemen in
deze nieuwe vleugel.
Onze kinderen volgden alles van heel dicht
bij op. En ja hoor, als een werkman zonder
helm op de werf liep, hadden ze het gezien!
Ze gingen ook in de klas aan de slag met ons
jaarthema ‘Stap voor stap, steen voor steen’.
De kleuters bouwden een huis na in de
Poohklas en 6C ging aan de slag met echte
stenen en cement. Alle kinderen van de
lagere school proefden van techniek op de
technieknamiddagen.
Als afsluiter overhandigden de leerlingen van
het 6de leerjaar aan elke medewerker van de
school een versierde baksteen die dienst
doet als pennenbak!

VAKANTIE!
Vanaf maandag 13 juli genieten onze ’Bob de Bouwers’ van een
welverdiende vakanƟe. Er zal nog slechts uitzonderlijk iemand op de
werf aan het werk zijn.
Vanaf september houden wij u ook van de laatste fase op de
hoogte, nl. de verhuis van de lokalen en de opening. U krijgt zeker
nog de kans om alles in werkelijkheid te komen bewonderen.
Graag tot dan!

Juni: heel wat te zien!
BUITEN
In de maand juni was er heel wat beweging op
de werf. De riolering werd verder afgewerkt.
Nog belangrijker: de speelplaats werd van een
bouwwerf omgetoverd tot een (bijna)
speelplaats. Ook de luifel waar de kinderen
kunnen onder schuilen bij slecht weer werd
geplaatst.
Bovenop de luifel komt nog een groendak. Zo
zullen de klassen op de eerste verdieping
kunnen genieten van een groen uitzicht.

BINNEN
Binnenin was men in juni o.a. bezig met het installeren van de liŌ, met het gebouw te
voorzien van elektriciteit, het afmonteren van stopcontacten en stekkers, het leggen van
plafonds, het zeƩen van de muurbetegeling in de sanitaire ruimtes en nog zoveel meer.
De vele bestelwagens die u dagelijks op onze parking ziet, geven u een beeld van de vele
ploegen die bezig zijn. De Ɵming is heel strak en de technici blijven dan ook hard doorwerken
zodat alles Ɵjdig klaar raakt.

Juli en augustus?
Zowel in de klassen als op en rond de speelplaats wordt alles
afgewerkt zodat vanaf 1 september de kinderen in de nieuwe klassen
les kunnen krijgen.

