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Planning Nieuwbouw
Eindelijk (!!) kunnen we u weer wat concretere informatie geven over onze nieuwbouw.
Samen met onze medezeggenschapsraad is er afgelopen maandagavond een laatste
overleg geweest over de planning van de bouwwerkzaamheden.
Achter de schermen is er in de afgelopen maanden tot in de kleinste details gewerkt aan het
definitieve ontwerp. Dat is helemaal klaar. Ook de financiën zijn rond, daar kan niet meer aan
getornd worden. Contracten met Kinderwoud en Comprix zijn getekend. Vergunningen zijn
afgegeven, het ontwerp van de buitenruimte is gemaakt, kleurstellingen zijn ontworpen en de
ontwerpen voor het “bewegend leren” in en om school zijn gemaakt.
De aanbesteding voor het kiezen van een bouwer loopt. Afgelopen week heeft de notaris van
alle inschrijvingen 4 aannemers ingeloot. Volgens alle wettelijke regels kunnen we begin mei
aan u bekend maken wie onze nieuwe school gaat bouwen. De bouw start kort daarop, vanaf
nu nog een week of tien.
Samen met de aannemer en de gemeente zullen we een feestje maken van het slaan van
een eerste paal (en nu echt). In juni start de bouw dan daadwerkelijk.
Er is een gedetailleerde planning voor alle bouwonderdelen die eindigt in maart 2022. Nog
precies een jaar van nu af aan. Dat betekent dat we er nu op kunnen vertrouwen dat onze
school er volgend jaar om deze tijd staat, dat wordt ons in ieder geval zo voorgespiegeld.

Bereikbaarheid
In deze bijzondere Coronatijd kan het voorkomen dat we onder schooltijd een bericht
krijgen dat één van de kinderen uit een groep positief getest is. In dat geval moeten
we de kinderen zo snel mogelijk naar huis sturen, wat de voorschriften zijn van het
RIVM en de GGD.
Daarvoor is het van belang dat we u goed kunnen bereiken én weten waar de
kinderen kunnen worden opgevangen. In ons digitale systeem hebben we van iedere
ouder/verzorger ook noodnummers verzameld. We willen graag even checken of
deze gegevens nog kloppen.
Vandaar dat we u voor ieder kind vragen om gegevens in te vullen en de vragen te
beantwoorden. De leerkracht bewaart deze gegevens naast het digitale
schoolsysteem wat ook bijgewerkt wordt. U vindt de brief in de bijlage van deze
nieuwsbrief én we geven het de kinderen op papier mee. Zorgt u ervoor dat de
formulieren maandag ingevuld weer mee terug naar school gaan?

Schoolfruit
Komende week hebben we voor alle kinderen:
Woensdag: witte druiven
Donderdag: Bloedsinaasappel
Vrijdag: Appel
Definitief schooladvies groep 8
De kinderen van groep 8 zijn bezig om de laatste toetsen van ons volgsysteem te
maken. Over drie weken worden de kinderen samen met hun ouders uitgenodigd
voor het definitieve schooladvies voor hun volgende school. Ze worden dan gelijk
aangemeld op de school naar hun keuze. Zo begint voor de kinderen van groep 8
daarmee hun laatste hoofdstuk van de basisschoolperiode. Dat laatste hoofdstuk is
altijd een mooi hoofdstuk, ook in coronatijd!
Oudergesprekken
Na de paasdagen (vanaf dinsdag 6 april) voeren we graag oudergesprekken met u
over de voortgang van de ontwikkeling van uw kind. Via social schools kunt u zich
binnenkort aanmelden voor dit gesprek. We smeren de gesprekken ivm
coronarichtlijnen uit over een langere periode en alle gesprekken worden na
schooltijd gehouden. Net als de vorige keer is het met mondkapje en met ruim
afstand tot elkaar. Ook de citogegevens (gr. 3 t/m 7) worden met u gedeeld en
toegelicht. Na het gesprek mag u het rapport van uw kind(eren) ook mee naar huis
nemen.
Fijn weekend!
Het team van De Treffer

