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KLAAR VOOR DE START 
Wij hopen dat jullie met je gezin hebben kunnen genieten van een heerlijke vakantie. Aan het weer heeft 

het, ook in Nederland, in ieder geval niet gelegen! Na de ontspannende vakantie hebben wij weer heel veel 

zin om te beginnen. In een andere setting natuurlijk. Samen met de Phoenix in een gebouw en 

noodgebouw.   

Wij zijn, samen met heel veel gespecialiseerde vakmensen, de hele vakantie bezig geweest om alles na de 

verhuizing netjes, werkend en georganiseerd te krijgen in de school en het noodgebouw. De digiborden zijn 

geplaatst in het noodgebouw, er is zonwering verplaatst van de PJS naar een aantal lokalen van De Phoenix, 

de wifi en telefonie zijn aangelegd en alle whiteboards en boekenplanken zijn opgehangen. Buiten is er een 

kiss&ride zone aangelegd en er is rondom het noodgebouw bestraat, etc. Ondanks dat er heel veel gedaan 

is, is nog niet alles klaar of naar onze wens. De komende tijd gaan wij dan ook nog hard aan de slag om alle 

praktische zaken te optimaliseren. Wij hopen dat jullie hier begrip voor hebben, maar ook dat jullie bij ons 

komen als suggesties hebben hoe we iets beter zouden kunnen doen.    

Waar naar binnen  
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 gaan naar binnen via de ingang aan de Pluvier 2. (achterkant van de 

school) 

De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan de tijdelijke locatie binnen via de toegangsdeur welke tussen de twee 

noodtrappen in het midden van het gebouw zit.  

 

Toegang tot de school - kennismaking 
Omdat wij begrijpen dat iedereen erg nieuwsgierig is naar het nieuwe lokaal en de leerkracht van jullie 

kind(eren), geven wij de gelegenheid om even te komen kijken. Dit kan de gehele komende week zowel 

aan het begin als aan het eind van de dag: 8.20 of 14.00 uur.   

Wij verwachten dat het wel druk zal zijn de eerste dagen en vragen dan ook om zoveel mogelijk te spreiden 

over de week en eventueel, wanneer dat met werk en vrije dagen mogelijk is, aan het eind van de week te 

komen kijken.   

 

Verkeersveiligheid 
De verkeersdeskundigen van de gemeente hebben op ons verzoek gekeken naar de verkeersveiligheid 

rondom de school. Zij hebben gekeken naar de mogelijkheden en een kiss & ride zone geadviseerd als meest 

veilige oplossing.  Deze is in de vakantie aangelegd.   

De ingang van de kiss&ride zone is direct na de bocht en zal in één richting zijn. Op de kiss&ride zone wordt 

nog bewegwijzering aangebracht.  
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Om te zorgen voor de veiligheid zijn in de eerste week bij het begin en het eind van de schooldag 

verkeersregelaars rondom de school geregeld. Zij zullen tips geven om het zo veilig mogelijk te laten zijn voor 

uw en onze kinderen.  

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zijn wij ons ervan bewust dat het druk zal worden in de ochtend. Wij 

vragen jullie dan ook om zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen! Kom je wel met de auto, houdt dan 

rekening met de drukte en parkeer niet direct in de straat vanwege de beperkte breedte.  

  

Parkeren van fietsen  
We hebben een verdeling gemaakt voor het parkeren van de fietsen.   

Groep 1-2-3 PHX en PJS:   

Op het grote plein in de fietsenrekken of tussen de hekjes.   

Groep 4-5 PHX en PJS:   

Op het gras naast het asfalt (aan de lange zijde) in de fietsenrekken of tegen het hek.   

Groep 6-7-8 PJS:   

Op het gras naast het asfalt (aan de lange zijde) in de fietsenrekken of tegen het hek.   

Groep 6-7-8 PHX:   

Op het kleine plein in de fietsenrekken of op het gras (zelfde als vorig jaar).   

  

Wij zijn met de gemeente nog bezig om het stuk tussen de kiss&ride zone en de hoofdingang van de school 

te laten betegelen zodat daar de fietsenrekken kunnen komen te staan, die we nu, hopelijk tijdelijk dus, op 

het grasveld naast het asfalt hebben gezet.   

Ook moeten we gaan zien of de verdeling zo klopt en hoeveel fietsen er daadwerkelijk overal staan. 

Wellicht zullen we later een verandering aanbrengen als dit nodig blijkt.   

  

Naar binnen komen vanaf week 2 
Vanaf de tweede week pakken wij de normale afspraken weer op. Dit wil zeggen dat de kinderen bij de 

voordeur afscheid nemen en alleen naar binnen gaan.  

De omgekeerde inloop(waarbij u uw kind gedurende een hele week vanaf 13.55 tot 14.15 uur in de klas 

kunt ophalen) wordt dit jaar ook weer ingepland en zal zichtbaar zijn in Social Schools.  

Met ouders van nieuwe kinderen worden afspraken gemaakt over het wegbrengen van de kinderen.   

 

Luizencontroles 
We willen deze heel graag weer opstarten vanaf week 2. Wilt u aan de leerkracht doorgeven of u mogelijk 

beschikbaar bent om dit na vakanties voor de groep van uw kind te helpen verzorgen. In de praktijk 

betekent dit dat u maximaal 20 minuten tijd vraagt (mits er voldoende hulp is). 

 

Flesje water mee 
In de lokalen van de tijdelijke huisvesting zitten geen wastafels in klassen, deze zitten alleen in de 

toiletgroepen beneden. Wilt u uw kind een flesje water meegeven zodat zij in de klas wel wat kunnen 

drinken.  

 

Tot maandag, wij hebben er weer zin in! 

 

 


