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Nieuwsbrief
Groene Schoolplein
Voor de metamorfose van het schoolplein aan de voorzijde van het schoolgebouw worden achter de schermen een
heleboel voorbereidingen gedaan. We zullen vanaf nu regelmatig een speciale Nieuwsbrief Groene Schoolplein
publiceren, waarin we alle ouders /verzorgers meenemen in de vorderingen en de stand van zaken op dit gebied.
Waar staan we nu?

•

Er is een ontwerp gemaakt voor de vergroening van het schoolplein.

•

Aan de hand van dit ontwerp is er subsidie toegekend van de provincie en de gemeente.

•

Zowel gemeente Terneuzen als Onderwijsgroep Perspecto hebben ingestemd met de uitvoering van het plan.

•

Het eerste onderdeel van het plan, de aanleg van de pannakooi inclusief beukenhaag en knotwilgen is in
maart met behulp van ouders gerealiseerd.

•
•

Met Michiel Jonker van Tuin en Toebehoor is het plan verder uitgewerkt.

•

Planning voor de uitvoering van de werkzaamheden is vooruit geschoven van december naar februari i.v.m.
stand van zaken op het gebied van corona en onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de in te zetten vrijwilligers en andere betrokkenen.

Medewerkers van Stichting Landschapsbeheer hebben in overleg met ons een aanplantadvies opgesteld,
waarbij er is gezocht naar inheemse bomen en struiken, die goed toepasbaar zijn in een leer– en speelomgeving voor jonge kinderen.

Wat zijn de volgende stappen?

•

Op 17 november is er een overleg gepland van de medezeggenschapsraad met Michiel Jonker. Hierin wordt
de definitieve kostenraming besproken evenals alle actiepunten die zijn afgesproken. Er worden nieuwe actiepunten afgesproken en een volgend overleg wordt gepland.

•

Van 30 november t/m 2 december zijn er oudercontacten gepland. In combinatie met oudercontacten worden
met ouders de plannen en de inzet van vrijwilligers hierbij besproken.

•

Met de gemeente vindt verder overleg plaats over het verzoek vanuit school om in combinatie met de aanpassing van het schoolplein de stoep aan de zijkant van het plein te verbreden t.b.v. verkeersveiligheid van ouders en kinderen die daar gebruik van maken.

•

De daadwerkelijke werkzaamheden zijn gepland in de periode van 8 t/m 19 februari 2021.

