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Belangrijke data 
Maandag 26 t/m vrijdag 6 januari 
� Kerstvakantie 
Maandag 9  
� verhuisdag – kinderen vrij 
Dinsdag 10 januari  
� verhuisdag – kinderen vrij 
Woensdag 11 januari 
� eerste schooldag in het nieuwe gebouw! 
Donderdag 12 januari  
� inloopochtend 
 
Eerste schooldag 11 januari 
Graag zien we jullie op woensdag 11 januari 
om uiterlijk 08.25 uur op het nieuwe 
schoolplein! De leerkrachten staan klaar, de 
kinderen gaan bij hun eigen leerkracht staan. 
Wees op tijd want we gaan ons nieuwe 
schoollied zingen! Er is een band die ons 
begeleidt. De leerlingenraad en Madeleine 
houden een toespraak en dan gaan de 
kinderen met de leerkrachten naar binnen via 
de voordeur. De ouders blijven buiten. 
Uitzondering hierop zijn de ouders van 
kinderen die voor het allereerst naar school 
gaan. Vanaf 12.00 uur zijn alle ouders welkom 
om hun kinderen op te halen en de school te 
bekijken, met een hapje en een drankje erbij. 
  
Later in het voorjaar organiseren we een 
officiële opening voor alle betrokkenen, zoals 
de buurt en de collega-scholen. 
  
Werkzaamheden en planning 
Er is ontzettend hard gewerkt door heel veel 
mensen in het schoolgebouw. De 
Vlinderboom, de lokalen op de Joop, het 
denklab op de RembrandtParkschool EN de 
voorschoolruimte in de Chasséstraat zijn 
helemaal leeg. En al onze spullen staan in 
HEEL VEEL dozen op de Chasséstraat. 

Donderdag was het spitsuur in de straat: wel 8 
vrachtauto’s in de straat en op de stoep: de 
verhuizer van school, de verhuizers van de 
voorschool, de leverancier van het nieuwe 
meubilair EN die van het nieuwe interieur van 
de gymzaal. Heel erg mooi allemaal – nu nog 
een goede plek voor alles vinden! 
  
Er is heel veel af, maar nog niet alles. Dus er 
wordt de komende weken nog gewerkt in en 
aan het gebouw. Uiteraard op een manier die 
veilig is voor alle kinderen en volwassenen in 
school. 
  
• De afbouwwerkzaamheden in het 

schoolgebouw zijn, op wat opleverpunten 
na, afgerond. 

• Het nieuwe groene schoolplein is 
grotendeels gereed. Komende week wordt 
het groen geplant. 

• De werkzaamheden aan de buitengevel en 
het dak van de gymzaal hebben door de 
weersomstandigheden en 
leverantieproblemen vertraging 
opgelopen. 

• In januari werken ze nog aan het 
metselwerk rond de buitengevel van de 
gymzaal. 

• In februari wordt de inrichting het dak van 
de gymzaal afgerond. 

• Dan wordt ook de buitentrap geplaatst. 
• Het laatste deel van de inrichting van het 

groene schoolplein is eind februari gereed. 
  
Schoollied – meespelen? 
Zoals jullie weten is er een schoollied voor ons 
geschreven. De muziek en de tekst staan op 
de website. Daar staan nu ook de partijen bij 
voor als je het op een instrument mee wil 
spelen. Klik  hier. 
Op 9 januari repeteert de fanfare die ons gaat 
begeleiden het lied, om 19.30 uur op 
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Wittenburg, Parelstraat tegenover nummer 
30. Daar mogen mensen ook mee doen! 
En we hopen natuurlijk dat alle kinderen de 
tekst uit hun hoofd kennen woensdag 😊 
 
Wie wil er een scherm? 
In het nieuwe gebouw hebben de meeste 
groepen nieuwe digiborden. Door de nieuwe 
ICT inrichting hebben we schermen over, 
ongeveer 10. 
Wil je zo’n scherm hebben, mail dan even naar 
ict@10emeidoorn.nl. Je kan het scherm 
donderdag op komen halen in het denklab 
lokaal. 
We doen ‘wie het eerst komt, die het eerst 
maalt’. Dus alleen de eerste 10 mensen die 
reageren hebben een kans. 
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