Aan de ouder(s) / verzorger(s) van VSO Klimopschool en VSO Asteria College.
Middelburg, december 2019.
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Het is hard gegaan in de Korczakstraat, de afgelopen 3 maanden.

Daarnaast zijn alle gevels inmiddels vervangen door nieuwe, heeft de vloer van de personeelskamer een nieuw gezicht
gekregen, zijn kleuren bepaald voor deuren en kozijnen (dank werkgroep), wordt nagedacht over de inrichting van de
“woonkamer”, de aula, kantoren en personeelsruimte, zijn allerlei inrichtingszaken in de offertefase, liggen er concrete
zaken vast voor de herinrichting van de gymzaal, het kooklokaal en zijn de voorbereidingen voor de plaatsing van de
nieuwe loods aan de achterzijde van het pand gereed…..
De bouw ligt op schema, iets vóór op schema zelfs. Als de planningen gaan uitkomen wordt de bouwkundige oplevering
van het gebouw eind mei verwacht. Dan kunnen de inrichters erin (vloeren, meubilair, enz.) en hopen we de laatste
twee weken van het schooljaar te kunnen gebruiken voor de verhuizingen. Zodat de start van schooljaar 2020-2021 ook
daadwerkelijk de start van “VSO Walcheren” gaat zijn.

Ouderplatform
De ouders die zich hebben opgegeven voor het ouderplatform zullen we na de kerstvakantie voor de eerste keer bij
elkaar vragen voor een overleg.

Leerlingenraad
De leerlingen hebben nagedacht over het schoolplein en hun wensen kenbaar gemaakt welke toestellen zij er graag
zien. Deze wensen worden meegenomen in de verdere inrichting van het schoolplein.

Presentatie aan de wijkbewoners en aan de Raad van Toezicht De Korre en Respont
Op dinsdagavond 3 december is er een voorlichting gegeven aan de inwoners van de wijk rondom de Korczakstraat. We
hebben onze beide doelgroepen gepresenteerd, uitleg gegeven over de verkeerssituatie, de bouwplannen en de
tijdsplanning toegelicht.
Op vrijdag 13 december hebben wij een uitgebreide presentatie gegeven aan de Raden van Toezicht van Respont en de
Korre.
Centraal stond de inhoudelijke samenwerking tussen de Klimopschool VSO en het Asteria College en de vorderingen
rondom de bouw van VSO Walcheren. Beide waren goede bijeenkomsten.

Graag willen wij bij deze van de gelegenheid gebruik maken eenieder, tot dusverre betrokken bij de bouw, te danken
voor meedenken en de geïnvesteerde tijd en jullie allen alvast een fijne Kerstvakantie toewensen.

Met vriendelijke groet,
De directies van VSO Klimopschool en VSO Asteria

