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Nieuwsbrief INFRASTRUCTUUR

Waarom deze nieuwsbrief?
Aan de hand van nieuwsbrieven als deze willen we jullie, op regelmatige basis informeren over de infrastructuurwerken die op stapel staan op korte, middellange en lange termijn, over de visie van het schoolbestuur, de verschillende
procedures, de stand van zaken en… het prijskaartje.
Deze nieuwsbrief en alle andere zijn steeds terug te vinden op de website van de school www.vrijeschoolbierbeek.be

Omwille van de bouwwerken in de school dringen maatregelen zich op om de veiligheid van leerlingen, ouders, personeel, werklieden, bezoekers… te waarborgen.
We vragen met grote aandrang dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Dit vraagt van ieder van ons een
inspanning ! Doet u ook mee?

Verkeer
De huidige Kiss & Go is gedurende de werken niet bruikbaar; een nieuwe komt op de eerste parkeerplaatsen
voorbij de holle weg.

Minder autoverkeer rondom de school zorgt
voor meer verkeersveiligheid.

Er komt een tijdelijk (geel) zebrapad tussen de Miester en
de werfzone om te vermijden dat de voetgangers op de
rijbaan moeten stappen.

Overweeg om je kinderen te voet of met de fiets
naar school te brengen. Op de ‘Trage wegenkaart’ kan je de veiligste weg vinden. De kaart
kan je gratis op het secretariaat komen halen.

Tussen de woningen met nummer 14 en 16 mag niet
meer geparkeerd worden; de onderbroken lijn verbiedt
het parkeren.

De politie zal meer en strenger toezicht houden.
De politie is je vriend, zorg ervoor dat hij je
vriend blijft.

We vragen met aandrang om bij het begin en einde van
de lessen om de Bergstraat alleen vanaf de Dorpsstraat in
te rijden en in dezelfde richting verder te rijden.
Rechtsomkeer maken tussen het begin van de Bergstraat
en de Keibergstraat zal de voetgangers en de fietsers in
gevaar brengen.
Maak maximaal gebruik van de parking van de Miester en
van de parkeermogelijkheden in de Dorpsstraat, de kerkweg.
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Opvang
De opvang (tot 8.00 uur) blijft in het schoolhuis; de
kinderen nemen hun boekentas en hun jas mee
naar de opvang.
Na 8.00 uur gaan de kinderen naar de speelplaats.
Om 8.30 uur houdt een leerkracht toezicht aan de
afsluiting.
Breng a.u.b. de kinderen tijdig naar school, want wie
de rij mist zal niet alleen een deel van de activiteiten
of lessen missen, maar stoort bovendien ook nog de
klassen die al begonnen zijn!
Eens de afsluiting dicht is, wordt die door geen enkele ouder of leerling nog geopend!

Rijen
Enkel de rij van de voetgangers en de fietsers die ,
met toestemming van de ouders, alleen de school
mogen verlaten, wordt naar beneden gebracht onder begeleiding van een leerkracht.
Alle andere kinderen wachten op de speelplaats.
Hier kan (dit schooljaar) geen uitzondering op toegestaan worden.
De ouders die hun kinderen komen ophalen, wachten beneden de afsluiting tot de rij helemaal voorbij
is én de leerkracht teken gegeven heeft om de kinderen te gaan ophalen op de speelplaats.
Op de speelplaats zal een rij van kleuters en een rij
van leerlingen gevormd worden om het ophalen
van de kinderen te vergemakkelijken. Twee leerkrachten zullen daar ook bij helpen.
De kinderen die in de opvang blijven, spelen op het
deel van de speelplaats achter de rode lijn.
Ook de kinderen die ‘s middags naar huis gaan, worden op de speelplaats afgehaald.

De kinderen die voor 8.00 uur met de fiets op school
zijn, laten hun fiets tussen de omega’s aan de Octopuspaal staan, tot de kinderen van de opvang naar
de speelplaats gaan.
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En de werken?...
Op 1 juli begon de dakwerker met de afbraak van het dak van
het schoolhuis. En dat zag er ongeveer zo uit!

Op het einde van de werkdag lag de zoldervloer en het plafond
van de eerste verdieping op een hoopje. Hier en daar ook een
plasje zweet!

Omdat er onweer dreigt, wordt er een zeil over het dak gespannen. Maar voor het bouwverlof begint, is het dak weer
helemaal dicht gelegd met de isolatieplaten.

Na het bouwverlof wordt er verder gewerkt aan het dak en ook
de afbraak van het sanitair gaat verder.

De torenkraan wordt geplaatst en de pannen gaan op het dak.
Eén dag hebben ze daarvoor nodig.

Er wordt duchtig verder gewerkt aan de valse plafonds en aan
de gyprocmuren. Het zolderlokaal begint een beetje op een
klas te lijken.

De paalfunderingen voor het sanitair blok worden geboord.
En we beginnen met de opruim… een heel grote opruim.
Gelukkig zijn er veel helpende handen.

Wil je de bouwwerken graag volgen, neem dan een kijkje op
onze website. Klik bij ‘Info’ door bij ‘Bouwwerken’

