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Voorbereiding nieuw schooljaar in volle gang
Werd er ooit met zoveel spanning uitgekeken naar de eerste schooldag? We vermoeden van niet!
Met man en macht en heel veel bulldozers slaan zowel de leerkrachten als de gespecialiseerde vaklui de handen in elkaar om de eerste schoolweken zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Verder in de Weekinfo leest u de planning van de speelplaatswerken en de gevolgen voor de organisatie
van de school.
Op donderdag 29 augustus zetten we de schoolpoort open en kan u tussen 16u en 18u een kijkje komen nemen. U kan gewoontegetrouw ook de klaslijsten raadplegen en een babbeltje slaan met de
aanstaande leerkracht van uw kind. Het oudercomité staat opnieuw garant voor een fijne ontvangst.
Tot binnenkort !

Planning van de werken op school
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Op 3 juni is aannemer Growebo gestart met
de heraanleg van de speelplaats.
Deze werken verlopen volgens schema.
Tijdens de zomermaanden werden 6
regenputten geplaatst met een totale
opvangcapaciteit van 120 000 liter.
Daarnaast werden de nutsleidingen
(riolering, gas, elektriciteit, ...) onder
speelplaats 1 volledig vernieuwd.
Op speelplaats 1 ligt de fundering klaar voor de nieuwe betegeling en is de helft van de speelplaats
reeds betegeld. Hier moet het nieuwe speeleiland ook nog afgewerkt worden. De afwerking
hiervan zal nog een drietal weken in beslag nemen.

Onder speelplaats 2 heeft men de infiltratiekratten voor hemelwater geplaatst en is men de riolering aan het afwerken. Dit zou nog een week in beslag nemen. Eens dit afgewerkt is, maakt men
werk van het afwerken van de tweede speelplaats.
De maanden september en oktober staan in het teken van het betegelen van de speelplaatsen, het
bouwen van de speelheuvels en het aanleggen van de sportterreinen.
In november en december worden de aanplantingen van de bomen en struiken gedaan en voorzien
we de plaatsing van de speeltoestellen. We werken hard zodat de speelplaatsen afgewerkt zijn
in januari.

Tegelijk is aannemer Bouw & Renovatie een nieuwe kleuterklas aan het bouwen in het verlengde van
de K2/3-klassen. Ook hier werd in de zomervakantie stevig aan gewerkt. De funderingen liggen helemaal klaar en de eerste stenen werden al opgemetst. De ruwbouw zou af moeten zijn tegen december.
De maanden nadien staan in het teken van de afwerking.
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Wat betekent dit voor de schoolorganisatie?
De omvang van de werken zorgt er natuurlijk voor dat er hinder is voor de dagelijkse werking van de
school. We hopen dat u hier begrip voor kunt opbrengen. Het eerste trimester van het nieuwe schooljaar wordt dan ook voor iedereen zoeken. In samenspraak met de veiligheidscoördinator van de werf
werden volgende zaken beslist:
• De toegang naar de school via de Kongoweg is gedurende de werken (dus zeker tot eind december) afgesloten voor (groot)ouders, kinderen, leerkrachten en ander bezoek. Ook per fiets is deze toegang niet open. Dit is de werftoegang en er is zwaar vrachtwagenverkeer. De veiligheid via deze weg
kunnen we niet garanderen. De poorten zullen dan ook permanent gesloten zijn.
• De enige toegang naar de school is via de Burgemeester Felix de Bethunelaan. De normale toegang
via de groene poort is ook nog even afgesloten omdat op dit punt de aansluiting met de riolering nog
gemaakt moet worden. Eens dit klaar is, wordt deze poort terug opengesteld. Zolang dit niet klaar is,
kunt u de school binnen via de glazen deur aan het secretariaat.
• Alle klassen zullen bereikbaar zijn via loopmatten. Deze zijn afgeschermd van de werf met nadars
en/of Heras hekwerk. De kinderen zullen altijd onder begeleiding van een leerkracht naar de beschikbare speelruimte gebracht worden. De aannemer heeft veel ervaring met het werken op scholen en
speelplaatsen en zal bijzonder omzichtig te werk gaan tijdens de schooluren.

• De speelplaats zal, terwijl de werken vorderen, beetje bij beetje opengesteld worden. Daarbij krijgt
speelplaats 1 prioriteit. Dit betekent dat er in het begin van het schooljaar nog weinig speelruimte zal
zijn. De klassen zullen dan ook geregeld onder begeleiding uitwijken naar het Magdalenapark om er te
spelen.

Bereikbaarheid
• De parkeerknoop die er normaal gezien rondom de school is, zal door deze werken natuurlijk niet
eenvoudiger worden. We willen dan ook vragen om zoveel mogelijk te voet, per fiets of met het openbaar vervoer naar school te komen. Fietsers kunnen hun fiets plaatsen in de fietsstalling aan de voorzijde van de school of op de grasstrook langs de school (ook via dezelfde ingang). De eerste dag zal alles
duidelijk aangeduid zijn.

•

De ingang via Kompas mag niet gebruikt worden.

• Bent u toch per auto, hou dan a.u.b. rekening met de parkeervoorschriften en met de werken aan
de stationsomgeving.
•

Magdalenastraat
De Magdalenastraat wordt onderbroken voor het verkeer van 2 september tot en met 13 september 2019. Het betreft herasfalteren en -markeren van de straat. Hierdoor is de Magdalenastraat
gedurende deze periode en in die zone onderbroken voor het verkeer.
Het verkeer volgt een omleiding via Zandstraat – Minister Vanden Peereboomlaan – Burgemeester

Felix de Bethunelaan en dit in beide richtingen. Fietsers volgen de omleiding Havenkaai – Graaf Karel de Goedelaan.
Indien u nog vragen of bemerkingen hebt, mag u deze zeker doorgeven aan de directie ( pascal.vandenbroucke@kbkscholen.be ). Bedankt alvast voor uw begrip. We bijten samen met u even op
de tanden en hopen deze werken zo snel mogelijk achter de rug te hebben zodat de kinderen van SintPaulus vanaf januari op een droom van een speelplaats kunnen spelen.

