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toegepast in de nieuwe school, juist omdat
Geachte ouders en verzorgers,
de vloer met z’n lichte constructie zeer
geschikt is voor gebouwen in gebieden
De nieuwe school is bijna klaar maar kan
met een verhoogde kans op
voorlopig nog niet in gebruik worden
aardbevingen.
genomen. We willen eerst nader
onderzoek doen naar de verdiepingsvloer.
100 procent veilig
In deze nieuwsbrief leest u waarom. Ook
Om dat wij 100 procent zeker willen zijn
willen we u graag informeren over de
dat onze vloer veilig is laten we de
inrichting van het schoolplein en de
komende maanden onderzoek doen. Pas
omgeving van de school.
nadat dit onderzoek is afgerond kunnen
we met zekerheid zeggen of de vloer van
Met vriendelijke groet,
de nieuwe school veilig is.
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Verhuizing leerlingen
De ingebruikname van het nieuwe
schoolgebouw, die aanvankelijk gepland
stond voor de voorjaarsvakantie, moet
helaas worden uitgesteld. De nieuwe
school zou zelfs al vanaf 1 januari in
gebruik kunnen worden genomen. De
reden van uitstel van ingebruikname is dat
we eerst onderzoek doen naar de
vloerconstructie.
Zoals u weet is de nieuwe school
aardbevingsbestendig gebouwd. Daarvoor
is gebruik gemaakt van een zogenoemde
breedplaatvloer. Dit is een vloertype
waarbij in de constructie problemen
geconstateerd zijn op andere plaatsen in
Nederland. Toenmalig minister Plasterk
riep alle gemeenten in oktober op om te
onderzoeken of zij gebouwen hebben
waarin deze vloeren zijn gebruikt. In de
gemeente Eemsmond is deze vloer

Hoe lang het duurt voordat we
duidelijkheid hebben en wanneer we gaan
verhuizen kunnen we op dit moment niet
zeggen. We vinden het jammer dat we ons
nieuwe gebouw nog niet in gebruik kunnen
nemen, maar vragen uw begrip voor de
ontstane situatie. De veiligheid van
kinderen, leerkrachten en anderen staat
voorop.

Schoolomgeving en -plein
Buiten de school wordt ondertussen
gewoon doorgewerkt aan de inrichting van
de omgeving. De voetpaden worden
aangelegd, de parkeerplaatsen krijgen al
behoorlijk vorm en ook de “Smok en Votzone” wordt gerealiseerd.
Daarnaast worden de schoolpleinen
aangelegd. Samen met de scholen wordt
een invulling gemaakt, zodat er een goed
bespeelbare buitenruimte komt, waar de
kinderen hun energie kwijt kunnen, maar
waar ook ruimte is voor kinderen die even
behoefte hebben aan een momentje rust.
Op de huidige schoolpleinen staan een
aantal speeltoestellen. Samen met de
scholen wordt momenteel gekeken welke

toestellen mee verhuizen naar de nieuwe
school.
Er komt een plein voor de onderbouwleerlingen en een plein voor de
bovenbouw-leerlingen. Op deze manier
worden de “kleintjes” niet onder de voet
gelopen en kunnen ze in hun eigen veilig
omgeving buiten spelen.

Vervolg
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Zodra er meer duidelijk is over de
verdiepingsvloer, de maatregelen en de
ingebruikname van het schoolgebouw
zullen wij u daarover natuurlijk informeren.

Vragen
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, of
wilt u meer weten? Neemt u dan gerust
contact op met de gemeente en/of de
directie van uw school.

