NIEUWSFLITS – SPECIALE EDITIE
De weg in en om ons nieuwe schoolgebouw!
Algemeen
Maandag 21 augustus a.s. is het zover. We gaan starten in ons nieuwe schoolgebouw. We hebben er
lang naar uit gekeken en we hopen dat de kinderen ook zin hebben om te gaan starten. Deze
nieuwsflits heeft als doel om u te informeren over “de weg in en om ons nieuwe schoolgebouw”!

Eén gebouw, twee scholen
We komen in een prachtig nieuw gebouw, waar twee scholen gebruik van maken. Naast de Prins
Willem Alexanderschool heeft ook de Fontein zijn intrek genomen in de nieuwe school. Dit vraagt
organisatorische afstemming, maar betekent ook meer leerling- en verkeersstromen. Met elkaar
hebben we afspraken gemaakt hierover. Daar willen we u over informeren.

Schooltijden
De schooltijden zijn ongewijzigd. Alleen de ochtend eindschooltijd gaat weer terug naar 11.45 uur.
Zoals u weet hebben we de schooltijden voor één jaar verlengd met een kwartier om de verhuisweek
te kunnen uitvoeren. Nu dit achter de rug is gaan we weer terug naar 11.45 uur. In de schoolgids
kunt u dit allemaal terugvinden. In de schoolgids is ook de jaarkalender afgedrukt. De gids wordt
waarschijnlijk uitgedeeld in de tweede schoolweek.

Ingangen van het gebouw
De school heeft een 2-tal ingangen. Een hoofdingang aan de voorzijde van het gebouw en een ingang
aan de linkerzijkant van het gebouw. De leerlingen van de groepen 1 en 2 nemen altijd de zijingang.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 nemen de hoofdingang aan de voorzijde van het gebouw. De
groepen 5 tot en met 8 gaan daarna links de trap op naar de verdieping. Bij het naar huis gaan
nemen de groepen 3 en 4 wel de zijuitgang. We willen de eerste weken bekijken of dit bevalt. Mocht
dit niet zo zijn, dan zullen we u gemaakte aanpassingen melden.

Kapstokken
De kapstokken voor de leerlingen bevinden zich bij de eigen groep.

Met de fiets naar school?
We stimuleren leerlingen en ouders om zoveel als mogelijk lopend of met de fiets naar school te
komen. Leerlingen plaatsen hun fietsen op het plein tussen de daarvoor bestemde “nietjes” die daar
een plek hebben gekregen. Leerlingen gaan altijd via de “verbrede” opgang aan de Van
Schothorststraat naar de fietsenrekken. Ouders kunnen hun fiets bij de fietsenstalling van de
leerlingen aan de linkerzijde van het gebouw neerzetten.

1

Met de auto naar school?
We willen het autoverkeer zoveel als mogelijk ontmoedigen, maar als u toch genoodzaakt bent uw
kind(eren) met de auto naar school te brengen dan zijn er twee opties:
1. U parkeert uw auto aan de Van Schothorststraat. Let op : stilstaan en parkeren is NIET
toegestaan langs de gele markering. Deze zijn aangebracht om een veilige situatie voor onze
kinderen te creëren.
2. U maakt gebruik van de zoen & zoef strook. Deze is speciaal aangelegd om uw kind af te
zetten bij school en daarna weer door te rijden. Het gebruik van deze strook willen wij
stimuleren. Deze strook is voor- en na schooltijd open en beschikbaar en kunt u vanaf de
kant van de Fontein oprijden en aan de kant van de PWA weer afrijden. Er is sprake van éénrichtingsverkeer. Deze strook is NIET bedoeld om te parkeren, maar enkel bedoeld om uw
kind af te zetten of in te laten stappen.

Spelen op het plein
We hebben een prachtig nieuw plein gekregen. De PWA en de Fontein hebben elk een eigen
gedeelte, ingericht met uitdagende speelelementen. Daarnaast is er ook een mooi ingericht
“ontdekbos” en voorzien van bomen en houten speelelementen. Vanwege het gebruik van de zoen &
zoef strook” mogen de leerlingen in het ontdekbos voor schooltijd niet spelen. Tijdens de pauzes kan
dit wel, aangezien de zoen & zoef strook dan afgesloten is middels een schuifpoort en hek.

Officiële opening
Maandag a.s. openen we onze deuren om 08.20 uur en kunt u samen met uw kind een kijkje nemen
in de klas tot 8.50 uur. Ook kunt u een rondje doen in het gebouw om het gebouw ook verder te zien
en te bekijken. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, dan kan uw kind rechtstreeks naar de eigen klas
gaan. In de week van 25 september a.s. staat de officiële opening met activiteiten gepland. Via de
reguliere nieuwsflits krijgt u daar nog bericht over.

Ten slotte
Een nieuw gebouw vraagt gewenning en dus ook even tijd. We moeten met z’n allen daar weer even
onze weg in vinden. Als het om de verkeersstromen gaat, staat veiligheid voorop! We proberen
daarin met elkaar voor de meest veilige oplossingen te kiezen en vragen dat ook van u als ouders.
Mocht u tips hebben meld het dan aan ons of aan één van de verkeersouders.
We hopen u graag maandag a.s. te ontmoeten!

Mededeling van meester Gert
In verband de ziekte van meester Dick ben ik ook dit schooljaar als vervanger voor zijn
werkzaamheden beschikbaar. Ik heb echter naast het werk in Barneveld ook werk in de regio Noord
en dat is, zoals u weten zult, een andere vakantieregio. Op 11 augustus is onze jongste zoon
getrouwd en daarom hebben wij onze vakantie dit jaar laat gepland. In de eerste schoolweek zal ik
daarom niet aanwezig zijn en worden mijn taken waargenomen door juf Miriam en juf Johanneke.
Samen met juf Netty vormen we het MT van de school. Juf Johanneke en Miriam nemen net als vorig
jaar directietaken waar, omdat ik maar twee dagen in de week aanwezig ben.
Vanaf 28 augustus hoop ik veelal op dinsdag en donderdag aanwezig te zijn op school.
Met vriendelijke groet, meester Gert.
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