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Op beide locaties zijn we bezig onze

schoolpleinen te vergroenen. Een

groene inrichting van schoolpleinen is

een directe bijdrage aan de

biodiversiteit: er ontstaat meer

leefgebied voor soorten. Vroege

betrokkenheid bij de natuur kan zorgen

dat kinderen groen gedrag voortzetten

in de toekomst.
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Bij het maken van speelmogelijkheden

wordt gebruik gemaakt van duurzame

houtsoorten zoals robinia en

kastanjehout. Beide soorten hebben een  

lange levensduur. 

Daarnaast hebben we bestaande

stoeptegels, opsluitbanden en andere

materialen hergebruikt voor o.a. het

herstraten, voor het maken van

afscheidingsmuurtjes en het maken van

een insectenmuur.

Groene schoolpleinen

De ouderraad heeft tijdens
het 100-jarig bestaan van
de Koepelschool geld
gegeven om op beide
locaties een toekomstboom
te planten.
Beide lindebomen hebben
inmiddels een plekje op de
schoolpleinen gekregen. 

De bomen die aan de
voorkant van de
Koepelschool NMB staan,
zijn ook lindebomen. Deze
bomen zijn in 1935 geplant.
Het zijn daarom
monumentale en gezichts-
bepalende bomen. Met de
renovatie van de school-
pleinen hebben we deze
bomen ook meer ruimte
gegeven.

RENOVATIENIEUWS

Op beide locaties worden nestkasten

geplaatst voor boomkruipers, kool- en

pimpelmezen, huismussen, winter-

koningen en roodborsten, Op de AM

komen ook nog vleermuizen- en

egelkasten. In de eekhoornkast is een

eekhoorn al bezig om een nest te

maken.

Het onderhouden van de schoolpleinen

wordt al enige jaren gedaan door Rosa

Novum. We kiezen voor dit bedrijf

omdat we op deze manier iets goeds

kunnen doen voor mensen met een

afstand tot de arbeidsmarkt.



www.koepelschool.nl

 1 5  F E B R U A R I  2 0 2 3N u m m e r  1

Foto's van het schoolplein

 ^ De toekomstboom op de NMB

 < Klauteren en klimmen 
     op de AM.
     (in de maak)

Graag uw aandacht voor...
Op beide locaties zijn de hoveniers bezig met de aanplant

van nieuwe hagen en planten. Deze planten zijn nog klein en

moeten nog  wortelen en daarom mogen kinderen niet in de

borders spelen of lopen. Het zou jammer en kostbaar zijn als

de planten kapot gelopen worden.

Verder moeten de kinderen de houtsnippers laten op de

plaatsen waar ze nu liggen omdat deze snippers o.a. zorgen

voor een goede valdemping. 

We rekenen op ieders medewerking!
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Plattegrond Anton Mauvestraat

Hierboven een plattegrond hoe de locatie aan de Anton

Mauvestraat na de renovatie eruit komt te zien. Het

kinderdagverblijf en de peuteropvang krijgen een plaatsje

in het meest linkse gedeelte (waar nu de directiekamer en

de groepen 3 en 4 zitten).

De groepen 1/2a en 1/2b gaan in de nieuwe situatie naar

de lokalen 9 en 10 op de plattegrond en de groepen 3 en 4

komen in de lokalen 4 en 5. Op deze manier ontstaat er in

het gebouw al een doorgaande lijn van kinderdagverblijf,

peuteropvang en basisonderwijs. Lokaal 6 op de

plattegrond gebruiken wij als wissellokaal. De leerlingen en

de peuters  gaan hier naartoe als hun lokaal wordt

opgeknapt.

Onderwijs en opvang Keuken en pantry's lokalen

De school krijgt een nieuwe keuken en in alle lokalen zullen

nieuwe pantry's komen. De keuken wordt in balie opstelling

uitgevoerd. In het kinderdagverblijf komt ook een keuken.

Hieronder een tekening van de pantry's.
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De renovatie zal in 7 fases worden uitgevoerd. Hieronder

de globale planning:

Fase A: week 8 t/m 10

De lokalen van de kleutergroepen worden opgeknapt.

Fase B: week 11 t/m 13

De lokalen van de groepen 3 en 4 worden opgeknapt.

Fase C: week 14 t/m 15

Het speellokaal en de omliggende ruimtes worden

opgeknapt.

Fase D: week 16 t/m 18

De wissellokalen worden opgeknapt.

Fase E: week 19 t/m 21

De hal en de gangen worden opgeknapt.

Fase F: week 22 t/m 27

De personeelskamer, keuken en directiekamer worden

opgeknapt.

Fase G: week 25 t/m 31

Het kinderdagverblijf, de peuteropvang e.d. worden

opgeknapt.

Planning Interesse kinderdagverblijf?

Na de renovatie zal de kinderopvang een plek krijgen in de

lokalen waar nu de groepen 3 en 4 zitten en waar de

directiekamer is. Naast peuter- en buitenschoolse opvang

zal er dan ook een kinderdagverblijf zijn en de

voorschoolse opvang behoort dan ook tot de

mogelijkheden. We zijn benieuwd of u daar gebruik van

gaat maken. Mocht u zelf gebruik willen maken van het

kinderdagverblijf en/of voorschoolse opvang, dan vragen

wij u om het inventarisatieformulier in te vullen. U kunt dit

formulier invullen via onderstaande link:

https://forms.office.com/e/c61vUjHq06

Mocht u ouders kennen die ook op zoek zijn naar een

kinderdagverblijf, wilt u ze dan vragen om dit formulier in

te vullen. Alvast bedankt!

^ tekeningen boven:
Nieuwe keuken op de plaats van de huidige keuken.

< tekening links:
Keuken van het kinderdagverblijf.

Tenslotte
Met deze 'Renovatienieuws' willen we u op de hoogte

houden van de ontwikkelingen m.b.t. de schoolpleinen en

de gebouwen. Eind maart/begin april hopen we u weer een

'Renovatienieuws' te sturen. 

Met vriendelijke groet,

Team van de Koepelschool

https://forms.office.com/e/c61vUjHq06

