Nieuwsbrief
verbouwing bovenste etage KC Leyenbroek
editie 4, september 2021

Voor vragen over de verbouwing kunt u contact opnemen met de
basisschool en Rode Loper via
verbouwingleyenbroekrodeloper@gmail.com

Beste ouders/verzorgers, leerlingen en kinderen,
En we zijn begonnen! De nieuwe, verbouwde unit is eindelijk in
gebruik genomen.
Wat is er veel werk verzet in de zomervakantie en wat ziet het er al
mooi uit! Zoals het gaat met een verbouwing is nog niet alles tot in
de puntjes af. De komende periode zullen er hier en daar nog wat
werkzaamheden verricht worden en krijgt het bedachte concept
van onze werkvloer steeds meer vorm.

Wat staat er nog te
gebeuren:
17-9-2021
Garderobekasten, ophangwerk
verlichting klaar
20-9-2021
Afronding verbouwing
29-9-2021

In deze nieuwsbrief laten we de huidige stand van zaken zien en
blikken we terug op de eerste lesweek in de nieuwe unit.

Bouw podium en schoolbanken

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de nieuwsbrief,
kunt u altijd contact opnemen met het mailadres dat bovenaan
staat.

Stand van zaken:

Met vriendelijke groet,
Team Leyenbroek en Team De Rode Loper

Wat is er in de laatste
schoolweek nog gebeurd? Een
kleine impressie in dit filmpje:
https://youtu.be/YontsOnZEFs
Of scan de QR code:
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Een blik op de werkzaamheden in de laatste vakantieweek:
Alvast een kleine impressie van de verbouwde unit. We kijken er naar uit om jullie te ontvangen op onze
werkvloer wanneer de laatste werkzaamheden zijn afgerond en wanneer de coronamaatregelen het
toelaten.
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Zomervakantie op de BSO
We hebben een heerlijke zomervakantie gehad, maar stiekem is het
toch wel een opluchting om weer terug te zijn in onze 'eigen BSO'
In de vakantie moesten wij halsoverkop met alle spullen verhuizen. De
werkmensen die de bovenverdieping aan het verbouwen waren
moesten namelijk ook op de BSO verdieping alle plafonds openmaken
om daar aan leidingen, stroom en andere zaken te kunnen werken.
Gelukkig konden wij meteen terecht in de Zuilenzaal. Daar hebben we
een paar heel gezellige weken gehad. Met natuurlijk de nodige
activiteiten in het park, de gymzaal en uiteindelijk ook op het vernieuwde
schoolplein.
Toch is het ook wel weer fijn om weer terug in de normale structuur te
zijn, met alle spullen binnen handbereik, met het theatertje, de
wellness, de beweegzaal en natuurlijk voor de 8+ de vernieuwde
bovenverdieping.

In de spotlight…
In deze rubriek is er telkens aandacht voor een onderdeel in de
vernieuwde unit en BSO. In deze editie kijken we naar de
kantoorruimtes.

Op de verbouwde unit mogen we gebruikmaken van twee
kantoorruimten. Na schooltijd kunnen de leerkrachten hier terecht om in
alle rust hun werkzaamheden op te pakken. Ook onze eigen overleggen
en vergaderingen vinden hier plaats. We zijn voornemens om onze
oudergesprekken en gesprekken met externen ook te houden in deze
ruimtes.

Nieuws vanuit de BSO
Eindelijk, na heel lang wachten,
hebben we afgelopen week
onze vernieuwde
bovenverdieping mogen
aanschouwen. Wat is hij mooi
geworden!
Onze 8+’ers keken hun ogen uit.
Wat een metamorfose, wat een
verschil met hoe het was!
Natuurlijk werden de zitzakken
meteen goed ingewijd en na het
afspreken van een aantal
regels hebben we een rondje
gemaakt om alles te kunnen
zien. Wauw, dat was het
wachten wel waard! Ook de
ouders die de kinderen
kwamen halen werden meteen
door hun kind aan de hand
genomen en trots rondgeleid.
De pedagogisch medewerkers
zijn enthousiast. Onze handen
jeuken al om met alle nieuwe
faciliteiten aan de slag te gaan!
Op naar weer een knallend
schooljaar!
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