
Locatie Donken specifieke informatie: 
 

 

Eindelijk is het zo ver! 
We hebben er met elkaar lang op moeten wachten, maar maandag starten we in ons prachtige, 
spiksplinternieuwe schoolgebouw. Wat kijken we ernaar uit jullie daar allemaal te verwelkomen. 
Om zo goed en duidelijk mogelijk te starten, informeren we u graag over een aantal zaken. 
 

Het terrein 

Zoals u wellicht al gezien heeft, is het schoolgebouw af, maar het schoolplein nog niet. 
In de vakantie is de terreininrichter begonnen met het zeven van de grond en ervoor te zorgen dat de 
kinderen vanaf maandag veilig het gebouw in kunnen. 
De voorbereidende werkzaamheden voor ons nieuwe plein zijn in volle gang, de materialen zijn besteld en 
binnenkort hopen we u meer te kunnen vertellen over de aanleg van ons plein. 
 

Binnen schoeisel 
Het terrein rondom de school bestaat nu nog uit allemaal zand. U kunt zich voorstellen dat, zeker als het 
straks ook gaat regenen, er veel van dat zand mee naar binnen gelopen wordt. We willen graag proberen 
om het in de klaslokalen zo schoon mogelijk te houden. Om die reden willen we u vragen om uw kind iets 
mee te geven om in de klas aan te trekken: sloffen, anti-slip sokken, badslippers, gymschoenen etc. 
De bedoeling is dat deze elke dag in de klas blijven. Het zou fijn zijn dat kinderen dit uiterlijk dinsdag mee 
naar school nemen. 

 
Start van de schooldag… 

Omdat het plein nog niet klaar is, starten wij met slechts 1 ingang naar het plein. Dit zal de ingang aan de 
Ericastichting zijn. We willen u daarom vragen uw kind(eren) zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school 
te laten gaan. De fietsen kunnen gestald worden in de fietsenstalling. 
Onze nieuwe school heeft 2 ingangen, waarvan we er nu nog maar 1 kunnen gebruiken. Dit is de ingang aan 
de kant van de Ericastichting, de eerste ingang die u tegenkomt.  
De bedoeling is dat de kinderen bij aankomst op school direct naar binnen gaan. Op het plein spelen is nog 
niet mogelijk en op het veld is het voor ons lastig om goed overzicht te houden voor schooltijd. Vanaf 8.15 
uur zal de deur opengaan en is uw kind welkom op school. We verwachten dat iedereen om 8.30 uur in de 
klas zit om te starten met de schooldag. 
 

Pauzetijden… 

Tijdens de pauzes spelen alle kinderen op het veld. Omdat we het veld moeten delen met de Bongerd, wijkt 
onze middagpauze iets af van wat we gewend zijn. 
’s Middags lunchen we eerst om 12.00 uur in de klas en spelen we buiten om 12.15 uur.  
 

Einde van de schooldag… 

Om 14.00 uur eindigt onze schooldag. De kinderen komen naar buiten. De leerkracht loopt zoveel mogelijk 
mee. 
De ouders van kinderen uit groep 1 t/m 3 willen we vragen te wachten op het plein. 
Haalt u uw kind uit groep 4 t/m 8 op dan mag u wachten op het veld. 
 

 
 



Start komende maandag… 
De officiële opening van ons gebouw laat nog even op zich wachten.  
Maandagmorgen nodigen we u van harte uit om samen met uw kind naar binnen te komen en een rondje te 
lopen door het nieuwe gebouw. 
Vanaf 8.15 uur zetten we de deur voor u open. Om 8.45 uur willen we graag starten in de klas met alle 
kinderen. 
Mocht u maandagmorgen niet in de gelegenheid zijn dan bent u welkom in de eerste week tussen 14.00 en 
14.15 uur om een kijkje te komen nemen. 
 
 

Wijzigingen en/of aanpassingen… 
Voor iedereen zal het even wennen zijn in het nieuwe gebouw. Als team hebben wij goed nagedacht hoe we 
alles willen, kunnen en/of moeten organiseren. Mochten er organisatorische zaken zijn die niet naar wens 
verlopen, hopen wij op begrip van mogelijke aanpassingen. Door er samen flexibel mee om te gaan, moet 
het vast goed komen en hebben wij vertrouwen in een mooi schooljaar in ons nieuwe pand! 
 

Tot maandag! 

 


