Juni 2021

In deze nieuwsbrief vertellen
wij u graag meer over de
naderende verhuizing van
onze school naar Kindcentrum
De Samenstroom.

Montessorischool Hellevoetsluis
op weg naar

De laatste schoolweken in ons huidige gebouw zijn aangebroken. Bouwbedrijf
Cordeel is op dit moment druk bezig om ons nieuwe gebouw eind juni op te
leveren.
Zodra we de sleutel hebben zullen we een aantal keer met de kinderen het
nieuwe gebouw gaan bezoeken zodat de kinderen alvast kunnen zien waar ze
volgend schooljaar les gaan krijgen. De afgelopen weken hebben de kinderen al
een kijkje kunnen nemen in het nieuwe gebouw door middel van filmpjes die de
leerkrachten hebben gemaakt na een bezoek aan de bouwplaats.
Op woensdag 23 juni aanstaande is er van 10:00 tot 10:30 uur een online vragen
moment. Mocht u vragen hebben over de verhuizing naar KC De Samenstroom
dan kunt u zich opgeven via montessori@edumarevpr.nl

Schoolplein
Het schoolplein rondom KC De
Samenstroom heeft als
uitgangspunten bewegen en
natuurlijk spelen.
Het schoolplein is verdeeld in
verschillende pleinen. Zo is er een
onderbouwplein, een midden- en
bovenbouwplein, een plein voor SBO
De Windroos en een apart deel voor
de dagopvang van De Kinderkoepel.
Hiernaast een sfeerimpressie van de
speeltoestellen die op het plein
zullen komen.
Vorige week is de aannemer gestart
met het realiseren van de
schoolpleinen. In de volgende
nieuwsbrief foto’s van de
vorderingen.

Ons nieuw adres per 1 augustus 2021:
Rie Mastenbroekplein 2
3223KJ Hellevoetsluis
Ons telefoonnummer blijft
0181-312967

Wist u dat:
-

-

-

-

we in KC De Samenstroom het afval gescheiden
gaan inzamelen? In elk unit komen afvalbakken
om papier, plastic, GFT en restafval te scheiden.
er in de units nagedacht is over het gebruik van
verschillende kleuren linoleum op de vloer?
Hierdoor kunnen we in een unit zones creëren
voor het werken op kleedjes of om aan te geven
waar we met schoenen lopen en waar op onze
sloffen.
sommige wanden met bamboe worden bekleed
om te zorgen voor een fijne akoestiek?
er een speciaal deel naast het plein
gereserveerd is voor het plaatsen van ongeveer
250 fietsen?
ons team na schooltijd al druk bezig is met het
inpakken van verhuisdozen? Er zijn op dit
moment al ruim 100 dozen ingepakt met
materialen die we meenemen naar het nieuwe
gebouw.

Het centrale hart
Dit is het middelpunt van het kindcentrum waar onder
andere de bibliotheek en de keuken komen.

