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25 februari 2019 

 

Beste ouder(s)  

 

Langs deze weg willen wij je graag informeren over de werken die de komende maanden aan onze 

speelplaats zullen gebeuren.  Het einddoel van deze werken is een nieuwe groene speelplaats. 

Wanneer op het einde van deze week de nieuwe schoolwebsite www.demozaiekkessello.be online 

gaat, kunnen jullie daar de plannen inkijken.  

 

De werken zullen in 3 fasen verlopen. 

 

 Fase 1 – Afbraak muur, afdak en oude toiletten | Timing: 2 tot 9 maart (krokusvakantie) 

 Fase 2 – Plaatsing nieuwe afdaken | Timing: 11 maart tot 29 maart 

 Fase 3 – Aanleg groene speelplaats | Timing: van 3 juni tot 31 augustus (nog in te plannen) 

 

Fase 1 en 2 zijn momenteel heel concreet. Om de veiligheid van onze kinderen tijdens de werken te 

garanderen, werkten we - voor de dagen waarop het nodig zou zijn - een aangepaste 

speeltijdregeling uit. In grote lijnen komt het erop neer dat op die momenten:  

 

 de voormiddagspeeltijd 5’ ingekort wordt en per graad op de kleine speelplaats zal doorgaan; 

 dat we ’s middags uitwijken naar de kleine speelplaats (1e graad), het Heuvelhof (2de graad) 

en het grasveld aan Hal 5 (3de graad); 

 er geen namiddagspeeltijd zal zijn, maar een pauze in de klas met kans op een toiletbezoek; 

 de kinderen bij regenweer in de sportzalen terecht kunnen. 

 

Uiteraard zijn de momenten waarop deze regeling van toepassing zal zijn afhankelijk van de 

vorderingen van de werken. In overleg met de aannemer garanderen we dat deze dagen tot het 

strikte minimum beperkt zullen blijven.  

 

Het brengen en afhalen van je kind(eren) zou geen hinder van de werken mogen 

ondervinden.   

 

Alvast bedankt voor jullie begrip.    

 

 

Geert VANDERMEULEN 
Directeur   
 
geert.vandermeulen@lagereschoolblauwput.be 
0499 88 55 31 

                   

 

 

We krijgen een nieuwe speelplaats!   

http://www.lagereschoolblauwput.be/
http://www.demozaiekkessello.be/

