Nieuwsbrief 1

augustus 2022

Algemeen
Het lijkt wel gisteren dat wij de deuren van de school voor 6 weken sloten. Ik hoop dat iedereen een
fijne vakantie heeft gehad en heeft kunnen genieten van de weken zonder haast in de ochtenden.
Wij zijn deze week weer lekker gestart en de lokalen zien er weer netjes uit en wij zijn klaar om de
kinderen te ontvangen!
Nieuwe collega’s
Na de vakantie zijn er ook nieuwe leerkrachten gestart; juf Karin van Grootveld in groep 1/2D, juf
Mylène Consenheim in groep 5/6 en meester Rick van Haren voor de gymlessen op vrijdag.
Juf Sarah kennen wij al een tijdje, omdat zij vorig jaar stageliep in groep 8. Zij start dit jaar met haar
Lio-stage in groep 6.
Allemaal van harte welkom en succes!
Lief en leed
In de vakantie hebben wij gehoord dat juf Liane ernstig ziek is. Juf Liane zal i.v.m. een langdurig
behandelingstraject voorlopig niet op school zijn. Wij wensen haar heel veel sterkte toe en hopen
haar snel in goede gezondheid weer terug te zien.
Wegafsluiting
Namens Dura Vermeer:

Vanaf dinsdag 16 augustus 2022 tot en met Q1 2023 voert aannemer Dura Vermeer werkzaamheden
uit aan de tramkeerlus Slimme Watering.
Wat gaan we doen?
De Slimme Watering en het openbaar gebied ter hoogte van de tramkeerlus in Schiedam-Noord zijn
verzakt. Het gaat om het deel tussen de Kasteelweg en de wijk De Akkers. Naast de ophoging worden
enkele verbeteringen doorgevoerd zoals de verkeersveiligheid op de ScheepvaartwegSlimme Watering en het vervangen van de rioolaansluiting. De RET gaat tegelijkertijd
werkzaamheden uitvoeren aan het spoor, omdat het tramspoor aan vervanging toe is. De halte
Harreweg wordt ook opnieuw ingericht.
Tijdens de werkzaamheden is een omleiding voor al het verkeer ingesteld. De RET zet vervangend
vervoer in.
De actuele informatie over omleidingen, werkzaamheden en de planning kunt u vinden in De
BouwApp.
Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Karlijn Tielemans,
omgevingsmanager Dura Vermeer.
Voor het gehele project is Karlijn uw vaste contactpersoon. Zij is telefonisch bereikbaar via 06-53 59
94 44 en via k.tielemans@duravermeer.nl.

Dit zal ook gevolgen hebben voor een aantal van u en tijdens de piekuren voor vertraging kunnen
zorgen. In de bijlagen vindt u informatie over de afsluiting en omleidingen.

Oekraïne
Het kan zijn dat u in de komende periode wat pubers uit de Oekraïne in de wijk ziet. De ISK
(Internationale Schakel Klas) heeft 4 lokalen in de schoolwoningen toegewezen gekregen om hen
onderwijs te bieden. Zij zijn volledig zelfstandig en zullen dan bijvoorbeeld ook geen gebruik maken

van onze faciliteiten. Ook hebben zij andere lestijden zodat dit niet teveel problemen met zich
meebrengt bij het halen en brengen van alle omliggende basisscholen.
Belangrijke data
22 en 23 augustus
24 augustus
06 september
08 september
03 oktober
06 en 07 oktober

Studiedagen team (KomKids biedt opvang)
Eerste schooldag
Informatieavond groep 5 t/m 8
Informatieavond groep 1 t/m 4 (dit was 13 september)
Boekenmarkt. Info volgt.
Schoolfotograaf

