30. Nieuws

21 mei 2021

Agenda:
Dinsdag 25 mei

Praktisch Verkeersexamen groep 7
Danslessen
Woensdag 26 mei Schooljudo
Donderdag 27 mei Rugby clinics
Bouwers ingeloot, bouw start voor de zomervakantie
De aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw van onze school is bijna helemaal afgerond.
Via strenge procedures is er een hoofdaannemer ingeloot voor het bouwdeel en een
aannemer voor het technische deel. Gelukkig komen we goed binnen het gestelde budget uit.
De gunning van de bouw mag wettelijk gezien op dit moment nog niet openbaar gemaakt
worden, maar we wilden u wel laten weten dat we inmiddels nog maar een honderd meter
van de finish verwijderd zijn. De laatste meters…. en dan gaan we los 😊 Voor de
zomervakantie start de bouw. Binnenkort krijgt u dus te horen welke bouwer de school gaat
bouwen en op welke manier de kinderen en uzelf betrokken wordt bij de
bouwwerkzaamheden.

Buitenruimte nieuwe school
Ook de indeling van de buitenruimte is in de laatste fase voor het definitieve ontwerp. Het
bedrijf Boerplay gaat er samen met ons voor zorgen dat onze ruimte om de school ingericht

wordt als een prachtige omgeving voor onze sport en leefstijl school. Half juni is het
definitieve plan klaar en kunnen we u ook laten zien hoe de buitenruimte er uit gaat zien. Het
wordt een mooie mix van bewegend leren, ontdekken, natuurlijk spelen, klimmen, klauteren,
moestuinplekken en sportmogelijkheden. De presentatie hiervan doen we ook voordat de
zomervakantie start. Dit gebeurt waarschijnlijk via social schools, omdat een fysieke
presentatie helaas nog niet mogelijk is.
Volop sportclinics!
De eerste versoepelingen van het coronabeleid zijn van kracht en dat is op De Treffer goed te
merken. We kunnen weer gastdocenten toelaten, vooral buiten en als het binnen is met in
achtneming van alle geldende maatregelen. Deze week zijn we gestart met schooljudo, was
er een korfbalclinic, een voetbalclinic, was er een dansjuf en was er een gastdocent die een
les kwam geven over de 2e WO. Fijn dat dat weer kan allemaal! Schooljudo en Dans blijven
de komende weken terugkomen.

Biebkasten verwisseld
In de komende week worden de bibliotheekkasten die we van de bieb in school hebben
verwisseld, zodat we allemaal nieuwe boeken hebben. Wilt u daarom alle biebboeken die u
via school thuis heeft maandag meegeven met de kinderen?
Schoolfruit
We hebben nog twee weken schoolfruit en dan stopt de periode van schoolfruit weer.
Komende week genieten we van:
Woensdag: Grapefruit
Donderdag: Tomaat
Vrijdag: Galia meloen

Fijn lang weekend gewenst!
Het schoolteam

