Nummer: 8 – Datum: 21 december 2017

Nieuwbouw Nieuwsbrief Special
Voorwoord ......................................................................................... 1
Rondleidingen in het nieuwe schoolgebouw ...................................... 1
Open dagen 2018.............................................................................. 1
Bouw sporthal ................................................................................... 2
Bouwplanning.................................................................................... 2
Voorwoord
Het zijn de laatste loodjes van dit kalenderjaar zo voor de kerstvakantie. We hebben inmiddels
alweer bijna een half schooljaar erop zitten in het tijdelijke gebouw. We zien dat leerlingen
gewend zijn aan de nieuwe locatie en zich snel aanpassen aan de veranderingen op onze
locatie. De eerste sneeuw hebben we ook alweer achter de rug. 2018 belooft een spannend
jaar te worden. We organiseren de allereerste open dagen voor onze nieuwe school Cburg
College. We gaan (weer) verhuizen, maar dan hebben we wel onze eindbestemming bereikt in
het nieuwe schoolgebouw. Wij wensen u via deze weg alvast hele fijne feestdagen en een
goed uiteinde. We zien de leerlingen graag na de kerstvakantie weer uitgerust en fris voor het
nieuwe jaar 2018 terug op maandag 8 januari.

Rondleidingen in het nieuwe schoolgebouw
We willen iedereen de gelegenheid bieden om alvast een kijkje te nemen in het nieuwe
schoolgebouw. Dit kan vanaf het moment dat het gebouw opgeleverd wordt en wij de sleutels
krijgen. Volgens planning is de oplevering op 16 januari, maar we gaan eerst verder met het
ontwerpen van het interieur, dus de inrichting van het gebouw. We krijgen in ieder geval op 3
februari al het schoolmeubilair geleverd.
Op 19 februari, vlak voor de voorjaarsvakantie, komt u het rapport ophalen van uw kind.
Aansluitend kunt u een rondleiding krijgen in ons nieuwe schoolgebouw. Ook gaat elke klas
met zijn of haar mentor voor de voorjaarsvakantie een kijkje nemen in het nieuwe
schoolgebouw.

Open dagen 2018
De open dagen voor groep 8 leerlingen staan gepland op 10 en 22 februari. Wellicht dat uw
kind ook meehelpt op de open dagen. De open dagen organiseren we deels in het nieuwe
schoolgebouw en deels in het huidige gebouw. De groep 8 leerlingen en hun ouders worden
ontvangen in het nieuwe gebouw en krijgen een rondleiding, de proeflesjes en praktijklessen
worden in het huidige gebouw gedaan. In het nieuwe schoolgebouw is immers nog geen wifi
en de lokalen zijn nog leeg.
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Bouw sporthal
Naast onze nieuwe school vereist inmiddels een grote sporthal. De bouw verloopt voorspoedig
en de planning is dat we hem na de zomervakantie in gebruik kunnen nemen. Hieronder een
aantal impressies van de architect.

De sporthal is voor onze school, leerlingen van IJburg College 2 en andere partijen. De
gemeente is beheerder van de sporthal. In de toekomst zal op de plek waar nu de tijdelijke
bouw staat en dus voor ons nieuwe schoolgebouw, een sportveld komen. We hebben genoeg
open buitenruimte waar leerlingen kunnen lopen en pauzeren. Zo ziet de bouw van de
sporthal er nu uit.

Bouwplanning
16 januari 2018 - oplevering van het nieuwe schoolgebouw
19 januari 2018 - docenten op verkenning in het nieuwe gebouw
januari & februari 2018 - nieuwe schoolgebouw inrichten
voorjaarsvakantie - verhuizing
5 maart 2018 - 1e werkdag docenten in nieuw schoolgebouw, leerlingen zijn vrij
6 maart 2018 - 1e lesdag voor leerlingen in het nieuwe schoolgebouw
Voorjaar 2018 - feestelijke opening nieuwe school
In de volgende Nieuwbouw Nieuwsbrief Special volgt meer informatie. Alles over de
nieuwbouw en ook deze nieuwsbrief zijn op onze website terug te vinden via
www.stelle2punt0.nl.
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