Naar een nieuwe locatie...

Neerpelt, 23 april 2017.

Beste ouders,

Het is eindelijk zover. Fase 1 van ons nieuw schoolgebouw is klaar. We kunnen gedeeltelijk verhuizen.
Nu, dit verhuizen is geen evidentie tijdens een schooljaar, maar moeilijke uitdagingen gaan we niet uit de weg.
Op VRIJDAG, 28 APRIL 2017, hebben onze kleuters een vrije dag. Wij, de kleuterleidsters, verhuizen onze spullen
naar de nieuwe school.

Op DINSDAG, 2 MEI 2017, ontvangen we de kleuters van juf Isabel, juf Diane, juf Tanja en juf Marie-Jeanne in
onze nieuwe school.
De kleuters van juf Kristien blijven nog tot het einde van dit schooljaar schoollopen op het Sooi Willemsplein. Hun
klas is nog niet klaar.
De kleuters kunnen via de Jaak Tassetstraat LANGS HET POORTJE, LINKS VAN HET NIEUWE SCHOOLGEBOUW, de
speelplaats betreden. Wij ontvangen jullie graag in onze nieuwe school om een eerste blik te werpen in de
nieuwe klas.
Om een duidelijk overzicht te behouden, vragen we om de kleuters zowel ’s middags (11.50 uur) als ’s avonds
(15.30 uur) af te halen IN DE KLAS.
VANAF WOENSDAG, 3 MEI 2017, komen onze kleuters ’s morgens en ‘s middags weer zelfstandig door het
poortje.

Op VRIJDAG, 5 MEI 2017, hebben onze leerlingen van de lagere school een vrije dag. Wij, de leerkrachten,
verhuizen onze spullen naar de nieuwe school (de klassen van juf Miet en juf Lutgarde, juf Wendy, juf Leta,
meester Rudi, juf Hilde en juf Carina).
De klassen van juf Heidi, juf Petra en juf Lieve verhuizen tijdelijk naar het Sooi Willemsplein.

DE WEEK VAN 8 TOT 13 MEI 2017.
Op MAANDAG, 8 MEI 2017, starten alle leerlingen op hun nieuwe locatie.
Van 8 TOT 13 MEI 2017 gebruiken zij nog de oude toegangswegen:
- aan de achterzijde langs de Priester Jan Coninxstraat
- vooraan via de toegang langs Robbedoes.
De leerlingen van de 1ste graad op het Sooi Willemsplein betreden de school via het achterpoortje:
- via de doorgang tussen het rusthuis en de VDAB
- via de doorgang vanuit de Onderwijslaan, langs het rusthuis
- via de doorgang vanuit de Norbertinessenlaan, langs de bibliotheek.

Vanaf MAANDAG, 15 MEI 2017.
Iedereen dient de school te betreden VIA HET POORTJE IN DE JAAK TASSETSTRAAT, LINKS VAN HET NIEUWE
SCHOOLGEBOUW. De kinderen die met de fiets komen, stappen reeds af op de stoep vóór het poortje en gaan
rustig met hun fiets aan de hand tot aan de loods. Daar kunnen zij hun fiets stallen.
Op MAANDAG, 15 MEI 2017, mogen de ouders van de leerlingen hun kind begeleiden tot in de klas om daar een
kijkje te nemen, zowel in het nieuwe schoolgebouw als op het Sooi Willemsplein.

START BOUWWERKEN FASE 2.
Vanaf MAANDAG, 15 MEI 2017, kan niemand de school betreden via de Priester Jan Coninxstraat vermits dit de
toegang tot de werf wordt tijdens fase 2 van de bouwwerken.
DENK ERAAN!
De openingsuren zijn verschillend per locatie:
SOOI WILLEMS:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Woensdag:
VM: 8.40 – 12.15

VM: 8.40 – 11.50

NM: 13.10 – 15.30

JAAK TASSET:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Woensdag:
VM: 8.45 – 12.15

VM: 8.45 – 11.55

NM: 13.15 – 15.35

Vermits het voor iedereen een verandering is en we zelf nog moeten ervaren hoe alles gaat verlopen, vragen wij
begrip voor onze situatie.

Dankjewel,
Marleen Corstjens, directeur,
en het schoolteam.

