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NIEUWS
Via dit Reigerbulletin en de website van de school
hebben we u als ouders/verzorgers en andere
betrokkenen bij onze school steeds op de hoogte
gehouden van de laatste bouwactiviteiten.
In het laatste bulletin staat dat de ramen geplaats waren
en de school hiermee gedicht is.
We zijn, na dit laatste bouwnieuws, inmiddels weer twee
weken verder en ook weer dichter bij de oplevering van
het gebouw. Hoewel het altijd spannend blijft, verloopt
de planning nog steeds volgens verwachting.
Afgelopen week is dan ook het besluit genomen om tijdens de Kerstvakantie
te verhuizen!!

lambrisering trappenhuis

toiletten

doorkijk naar de gymzaal

verbinding oud- en nieuwbouw

Dat is natuurlijk geweldig mooi nieuws! Tijdens de studiedag vrijdag 18 november zijn
we samen met het team in het gebouw gaan kijken en hebben we enorm genoten van
deze nieuwe inspirerende leeromgeving.
Als team zijn we erg blij dat we in januari de leerlingen weer kunnen ontvangen op de
Reigerlaan en les kunnen gaan geven in een gebouw dat uitgerust is voor de
toekomst.

VERHUISDAGEN – LEERLINGEN VRIJ
Afgelopen dinsdag is ook de Medezeggenschap Raad op de hoogte gebracht van de
verhuizing en de daarbij behorende planning.
In onze schoolplanning hielden we rekening met een eventuele verhuizing in de
kerstperiode. In de schoolkalender waren daarom al twee dagen onder voorbehoud na
de kerstvakantie opgenomen als studiedagen.
Deze zullen we nu dus ook definitief inzetten.
Dit betekent dat op maandag 9 en dinsdag 10 januari 2017 alle leerlingen vrij
zijn.

INLOOPOCHTEND 11 JANUARI 2017
Op woensdag 11 januari houden we een inloopochtend voor alle leerlingen met
ouders/verzorgers. Vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur bent u van harte welkom, zodat u
als ouders/verzorgers samen met uw kind(eren) alvast de school van binnen kunt
bekijken en kunt genieten van ons prachtige nieuwe schoolgebouw! Er wordt deze dag
dus nog geen les gegeven.

EERSTE SCHOOLDAG AAN DE REIGERLAAN
Donderdag 12 januari 2017 beginnen we dan weer met de lessen aan de Reigerlaan
op de reguliere schooltijden. Om 08.25 gaat de schoolbel voor de inloop en de lessen
beginnen om 08.30 uur.
We eindigen alle dagen om 14.30 uur. Met uitzondering van woensdag. Dan is de
school om 12.30 uur uit.
Fijn dat we het gebouw weer in gebruik kunnen nemen. De opening is later in het
schooljaar op vrijdag 31 maart 2017.
Niet vergeten dus om op donderdag 12 januari 2017 zelf naar de Reigerlaan te komen
en niet naar de Tenierslaan te gaan!

BUSVERVOER
Vrijdag 23 december is daarom de laatste dag dat de leerlingen met de bussen naar
de school op de Humperdincklaan komen. Graag danken we de diverse busbedrijven
en chauffeurs, de hulp van ouders bij het openen en afsluiten van de fietsenberging
en het meeleven en begrip van alle ouders.
Natuurlijk ook dank voor alle juffen en meesters voor hun inzet en ondersteuning bij
het dagelijks busvervoer!

WORDT VERVOLGD…
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