
Lieve Ouders,

Onderstaand stuur ik jullie een update over onze nieuwe locatie en 
korte toelichting over de bouwstop.
Zoals iedereen weet hebben we in de maanden voor de 
zomervakantie, in een goede samenwerking met de gemeente, hard 
gewerkt om vóór het begin van dit schooljaar het  gebouw voor de 
bovenbouw te plaatsen. Wij hebben voor de vergunningsaanvraag 
alle stukken die zij hadden gevraagd ingediend, de gemeente en 
ODR (Omgeving dienst Rivierenland; welke onze vergunning 
verstrekt) hebben de bodemonderzoeken die nodig waren 
uitgevoerd.
Zo hadden we met iedereen ingezet om op 1 augustus met de bouw 
te starten. In overleg met de gemeente zijn we dan ook gestart op 1 
augustus zoals de meeste weten.  

We hebben we met veel plezier 2 lokalen gebouwd in 3 dagen tijd 
onder leiding van Jorn (vader van Tao (6e klas) en met dank aan een 
stevige bouwclub van ouders, leraren en betrokkenen. Ook hadden 
we een heerlijk verzorgde lunch deze dagen met dank aan 
verschillende ouders! 
Daarnaast is er hard gewerkt aan de installaties die in het gebouw 
nodig zijn. Met dank aan het bedrijf van Wim (vader van Noah 7e 
klas, Eva en Daniel klas 5).

Helaas werden wij overvallen door een bouwstop welke afgekondigd 
werd door de ODR. De hoofdreden hiervoor was dat de vergunning 
nog niet verleend is en er op het achterste gedeelte van de kavel 
nog grond gesaneerd moest worden. Dit is inmiddels gebeurd en alle
bodemonderzoeken geven aan dat er geen vervuilde grond meer is.

Er zijn in de afgelopen tijd veel gesprekken geweest met de 
gemeente. Zij geven aan dat er verschillende ambtenaren bij 
betrokken zijn geweest en er veel bereidwilligheid is geweest ons te 
willen helpen en daardoor ook hun eigen grenzen te hebben verlegd 
ten gunste van ons. Ook wij zijn voortvarend geweest, maar wel met 
mondelinge toestemming van zeer betrokken ambtenaren uit de 
gemeente om op eigen risico te bouwen. 
Gelukkig mocht na de bouwstop wel het grondwerk van de 
aannemer verder gaan en inmiddels zijn de stelconplaten 
(ondergrond) voor het onderbouwgebouw ook gelegd!

De ODR heeft in de afgelopen tijd meerdere aanvullingen gevraagd 
om de vergunning te kunnen verlenen, waarvoor ze zich 
verontschuldigen dit niet eerder aangegeven te hebben in het 
proces. 



We hebben naar de ODR veel ingezet om voor elkaar te krijgen dat 
we onder voorwaarde toch al weer verder zouden mogen bouwen, 
danwel een vergunning te krijgen onder voorwaarde van de laatste 
aan te leveren documenten, maar tot nog toe is dat geen 
mogelijkheid. De gemeente helpt ons hierin om alles zo snel mogelijk
voor elkaar te krijgen naar de ODR.
Gelukkig zitten we op dit moment in het staartje van het 
vergunningstraject en leveren we in de loop van volgende week de 
laatst gevraagde documenten aan. 
Het ziet ernaar uit dat we binnen een termijn van twee weken de 
gewenste vergunning zullen krijgen en dat we de bouw kunnen 
hervatten. Dan kunnen we ook verder kijken naar de planning van de
vervolgwerkzaamheden voor wat betreft bovenbouwgebouw en 
onderbouwgebouw. 
Het is fijn als iedereen alvast zou willen kijken of hij/zij de komende 
weken (maanden mag ook) iets zou kunnen betekenen in het helpen 
met de bouw, lunches verzorgen of andere werkzaamheden die 
concreter zullen worden in de aankomende tijd. 
Zodra we concreet weten welke dag we weer aan de slag kunnen, 
maken we een overzicht van de dagen en kunnen deze ingevuld 
worden. Dat wordt nog vervolgd.
Maar als je al weet of je op bepaalde doordeweekse dagen (of 
ochtend, middag, avond) of een weekend(dag) vrij bent en iets wilt 
betekenen, laat dat graag weten!

De bovenbouwklassen hebben inmiddels een goede start gemaakt! 
Klas 7 heeft een mooi onderkomen op de zolder van Caetshage en 
de klassen 8, 9 en 10 hebben een prachtig tijdelijk onderkomen in 
tenten in de appelboomgaard van Peter Blom (vader van Simcha uit 
de 4e klas en Nora uit de kleuterklas) in Zoelmond. 

Bij vragen of behoefte aan meer toelichting en uitleg, schroom niet, 
maar neem graag contact op!

Hartelijks,

mede namens alle leraren, 

Nadine
nadineboers@posteo.net
tel.0643817438


