
Lutten, 8-3-2023 

 

 

Onderwerp Nieuwbouw 

 

 

Beste ouders, 

Goed nieuws! Het is zover; we hebben duidelijkheid van de 

Nutsbedrijven gekregen, de aanpak is vastgesteld en we kunnen starten 

met de bouw! 

Volgende week, op maandag 13 maart a.s., worden de voorbereidingen getroffen voor de 

bouwplaats en wordt deze ingericht met bouwketen en materialen. Er worden hekken op het plein 

geplaatst, de toegang tot het plein bij de vlaggenmast komt te vervallen. Het plein blijft toegankelijk 

via de 2 kleine hekjes, tegenover de hoofdingang en bij het fietsenhok en natuurlijk via de ingang 

naast de gymzaal. De hoofdingang komt ook te vervallen. 

Vanaf 20 maart starten de eerste graafwerkzaamheden. 

 

 

Wat betekent dit voor u en voor de kinderen? 

 

Kinderen van groep 6,7,8 verzamelen gewoon zoals gewend, op het bovenbouwplein. Als de bel 

gaat maken ze een rij op het ‘kleine’ plein, het onderbouwplein dus, tussen de zandbak en de 

kleuteringang. De leerkracht zal de juiste plek aangeven. Deze groepen maken tijdens de bouw 

gebruik van de kleuteringang. Gaan daar naar binnen en nemen dan de achterste, donkerrode trap. 

De kinderen van groep 3, 4 en 5 verzamelen ook gewoon op het ‘grote’ plein, zoals gewend; als de 

bel gaat maken ze een rij op het onderbouwplein, tussen de coniferen en de zandbak, ter hoogte van 

de keukendeur.  De leerkracht zal de plek aangeven. Tijdens de bouw gaan deze groepen de keuken 

gebruiken als in- en uitgang. Ze gebruiken vervolgens de voorste, groene trap. 

De rijen van groep 1 en 2 worden gemaakt op het westelijk deel van het kleuterplein, zeg maar ter 

hoogte van het klimrek met glijbaan. Ook de ouders wachten 's morgens op dit deel van het plein, 

zodat de ingang vrij blijft voor de bovenbouwgroepen. 

Lunchbakken groep 1 en 2 

De roze en groene bakken waarin de lunch van de kleuters wordt geplaatst, worden 's morgens 

vroeg buiten op de picknicktafel gezet, zodat u de broodtrommels en het drinken daar vast in kunt 

zetten. Dit bevordert straks de doorstroming. Groep 1 gebruikt de roze bakken, groep 2 de groene. 

De ouders die als laatste de bakken vullen willen we verzoeken om de bakken naar binnen te 

brengen en in de koelkast te zetten. Dat wijst zich vast vanzelf. We hopen dat we dit samen 

oplossen. Hartelijk dank alvast. 



 

Om 8.25 uur bij de eerste bel, gaan eerst de kinderen van groep 3,4,5,6,7,8 naar binnen en daarna 

de kleuters. 

Tijdens de pauzes en het uitgaan van de school zorgen de kleuterjuffen ervoor dat de kleuters dan 

niet meer in de gang hoeven te zijn. Zij maken dan gebruik van hun klasse-tuindeur. Om 12.00 uur en 

12.30 uur werken we volgens hetzelfde principe. 

Ouders 

Wanneer u zelf in de school moet zijn kunt u de keukendeur of de kleuteringang gebruiken. Bij het 

uitgaan van de school verandert er weinig; de pleinwacht van de midden-bovenbouw staat dan bij 

het hekje tegenover de hoofdingang op de parkeerplaats en bij het fietsenhok. U kunt uw kind op de 

parkeerplaats opwachten. Kleuters worden naar de straat gebracht bij de gymzaal, net als anders. 

Parkeren 

Automobilisten kunnen de parkeerplaats aan de oostkant blijven gebruiken, maar we vragen met 

klem om daar stapvoets te rijden, alleen te parkeren in de daarvoor bestemde vakken in de 

rijrichting, om niet dubbel te parkeren en om niet achteruit te rijden. De doorstroming en de 

veiligheid moeten we goed in het oog houden.   

De eerste 2 parkeerplaatsen aan de noordkant van de school kunnen niet gebruikt worden. De 

ingang bij de vlaggenmast wordt gebruikt door het bouwverkeer voor aanlevering van materialen. 

Om de drukte bij school te beperken vragen we u om, als het enigszins kan, zoveel mogelijk op de 

fiets te komen. Uiteraard zullen we overlast hebben van de bouw/bouwverkeer maar we hopen 

samen zo veilig mogelijk hiermee om te kunnen gaan.  

Mocht u zelf aandachtspunten hebben over de situatie tijdens de bouw, laat het ons dan weten. We 

kunnen altijd aanpassingen doorvoeren. 

Dank alvast voor de medewerking. 

 

Wij zijn in ieder geval erg blij dat we kunnen beginnen. Verder hopen we op een hele voorspoedige 

bouw; deze zal ongeveer een half jaar in beslag nemen. Daarna kunnen de kinderen profiteren van 

deze extra ruimte! 

We houden u op de hoogte. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het team, 

 

Janneke Rouwenhorst 

Directeur. 

 


