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6 september 2018

Beste ouders/verzorgers, buurtbewoners en andere belangstellenden,

Het is alweer een paar maanden geleden (13 april) dat u van ons een bouwbrief ontving. Onze bedoeling met
deze informatiebrief is om belangstellenden op de hoogte te brengen van de vorderingen in de bouw. Geen
uitgebreid verhaal, maar korte impressies over de activiteiten en de planning.
De eerste bouwbrief sloot af met een foto van een braakliggend terrein tussen De Leeuwenkuil en
Het Pax Christi.
Er is in de tussentijd veel gebeurd. Voor de vakantie was het spannend of het staal, nodig voor de constructie, op
tijd zou zijn. Bij veel andere projecten zorgde dit namelijk voor veel vertraging. Gelukkig was “ons staal” op tijd en
konden er in de vakantie al grote stappen gezet worden.
De foto’s geven mooi aan wat er in de periode van begin juli tot begin september, in nog geen twee maanden tijd,
bereikt is. Volgens een strakke planning wordt het nieuwe IKC-gebouw “uit de grond gestampt”. Een groot
compliment aan bouwbedrijf Burgland en de onderaannemers.
Binnen een paar weken zit het dak erop en is het gebouw dicht.
Er wordt goed aan de veiligheid van kinderen gedacht. Doordat de aanvoer van materialen en hijskranen voor- of
onder schooltijd plaatsvindt heeft dit niet tot onveilige situaties geleid.
Ook de overlast blijft beperkt. Tot nu toe hebben zowel kinderen van het Pax als van De Leeuwenkuil weinig
hinder ondervonden. Ook is het zo dat kinderen gewend raken aan de werkzaamheden.
In december/ januari zal het noodgebouw van De Leeuwenkuil, dat nu als opslag gebruikt wordt, weggehaald
worden. Er wordt dan begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe fietsenstalling.
We starten met de inrichting van het gebouw en alles wat daarbij hoort. We koersen aan op een verhuizing in
april/ mei. Op vrijdag 31 augustus konden het Pax en de basisscholen elkaar al de hand geven.
De “grote doorbraak” was een feit.

Wij hopen u met deze brief weer even “bijgepraat” te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan bent
u altijd van harte welkom.
Met vriendelijke groeten,
Rob van de Wiel
(Pax Junior)
Monique van Ginneken (SPOM kinderopvang)
Helma de Haardt
(De Wijzer)
Henk Brakel
(De Leeuwenkuil)
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