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Sloop PJS 
Deze week is Boy Limmen gestart met de ‘uitsloop’ van de school. Volgende week woensdag of 

donderdag zal het sloopwerk ook echt aan de buitenkant gaan starten. Er wordt hier in de groepen nog 

aandacht aan besteed.  

Ingeschat zal de sloop tussen de 4 en 6 weken gaan duren waarna de bouw van het nieuwe IKC half 

oktober zal starten. Zodra wij meer kunnen zeggen over de definitieve planning hoort u dit van ons. 

 

Huisvestiging 
Voor de lokalen in de tijdelijke huisvesting zijn geluidspanelen besteld welke, na verwachting over twee 

weken geplaatst zullen worden. Hiermee wordt de geluidskwaliteit in de lokalen verbeterd. 

De elektra en wifi kwaliteit wordt nogmaals getest volgende week, omdat we zien dat daar verbeteringen 

gewenst zijn.  

 

Afscheid nemen 
Wij willen u vragen om zoals afgesproken bij de start van de school buiten afscheid te nemen van uw kind. 

In even weken op woensdag en oneven weken is er inloop voor de ouders van de Phoenix. Wij hebben 

omgekeerde inloopweken gepland in de kalender in de volgende weken. Deze zijn dagelijks van 13.55 tot 

14.15 uur in deze weken. U vindt deze terug in de agenda van Social Schools.  

• Week van 26 september 

• Week van 7 november 

• Week van 12 december 

• Week van 6 februari 

• Week van 27 maart 

• Week van 22 mei  

• Week van 10 juli 

 

 

Verkeersveiligheid 
Na de eerste twee weken kijken we terug op de verkeerssituatie. Na de eerste dagen zien we dat velen 

van jullie een andere route hebben gekozen waardoor de spitsdrukte van de eerste dagen meer verdeeld 

is. Met name in de bocht aan de Sperwer is het nog druk. De drukke punten zijn in kaart. Feit dat de drukke 

punten er mede voor zorgen dat het verkeer heel rustig gaat rijden is een pluspunt. De situatie hebben we 

deze week samen met een verkeersdeskundige en toezicht bekeken. 

Vanwege het mooie weer is nog onduidelijk welke mogelijke aanpassingen bijdragen tot de veiligheid van 

uw en onze kinderen.  We komen hierop terug. 
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We hebben geïnventariseerd of we een goede inschatting van de indeling voor de fietsen 

hebben gemaakt. Het blijkt dat de fietsenrekken op het gras naast het asfalt erg vol staan en 

dat het grote plein niet zo heel vol staat. De kinderen van groep 4 en 5 mogen hun fiets 

daarom ook vanaf maandag op het grote schoolplein zetten. Wij verzoeken om de fietsen 

tussen de houten hekjes te plaatsen, of in de rekken op het grasveld van het schoolplein. 

Groep 1-2-3 zetten hun fiets in de ijzeren fietsenrekken. Zo houden we het overzichtelijk voor iedereen. Na 

het parkeren van de fietsen kunnen zij door de school naar het tijdelijke gebouw lopen. Er zit een ingang bij 

schoolplein, rechtdoor naar uitgang en ze komen dan direct uit bij de trap van het noodgebouw.  

Voor alle kinderen geldt dat als de fietsen geparkeerd staan naast het asfalt zij via het plein door de school 

naar het tijdelijke gebouw kunnen lopen. Hiermee voorkomen we dat zij via de drukke Sperwer naar het 

gebouw moeten lopen (dit geldt uiteraard alleen voor de kinderen). 

 

 

 


