Beste ouder(s)/verzorger(s),

Eindhoven, 19 november 2021

Zoals u recentelijk in de Nieuwsflits heeft kunnen lezen, hebben wij de draad rondom de nieuwbouw
weer opgepakt. Zo ligt er inmiddels een voorlopig schetsontwerp voor het nieuwe schoolgebouw en zijn
er veel overleggen met gemeente Eindhoven en ons schoolbestuur geweest. Vandaag willen wij u
berichten over de volgende stap in dit proces.
Verhuizing Fransebaan naar Calaislaan
In het eerste kwartaal van 2022 zijn er gebouw-technische onderzoeken gepland op locatie Fransebaan.
Daarnaast staat ook de sloop daarvan op de planning in de eerste maanden van 2022. Dit betekent dat
het noodzakelijk is voor locatie Fransebaan op korte termijn te verhuizen naar de tijdelijke locatie aan
de Calaislaan 1.
Planning verhuizing
We willen u hieronder graag meenemen in de organisatie en planning van deze verhuizing zodat u goed
geïnformeerd bent:
- t/m 20 december: Gemeente maakt tijdelijke locatie aan de Calaislaan gereed voor onderwijs.
- 25 december t/m 10 januari: Basisschool De Achtbaan gaat overhuizen naar de Calaislaan
- 11 januari: Start onderwijs op Calaislaan voor leerlingen van locatie Fransebaan
Extra vrije dagen
Om met het gehele team alles goed te kunnen organiseren en ervoor te zorgen dat de kinderen hier zo
min mogelijk last van hebben, hebben wij samen met de MR en ons bestuur besloten om onze
calamiteitenuren in te zetten. Dit betekent dat alle kinderen (zowel van locatie Normandiëlaan als
Fransebaan) vrij zullen zijn op vrijdag 24 december en maandag 10 januari.
Kinderen die op 24 december en/of 10 januari al gebruik zouden maken van opvang door Little Jungle,
kunnen op deze dagen de hele dag opvang aanvragen bij Little Jungle, mits dit echt noodzakelijk is.
Toekomstplannen en communicatie
Voor locatie Normandiëlaan verandert er voorlopig op gebied van huisvesting niets. Er is op dit moment
nog geen noodzaak om te verhuizen. We houden u natuurlijk op de hoogte van ontwikkelingen op dit
vlak.
Wanneer we meer informatie hebben over de start van de nieuwbouw, delen we die met u. Daarnaast
vullen we ook de website aan met foto’s en tekeningen van het ontwerp.
De leerlingen van locatie Fransebaan worden door de leerkracht op de hoogte gebracht van dit nieuws
a.s. maandag. Meer informatie over de start op de Calaislaan zal specifiek naar ouders van locatie
Fransebaan gestuurd worden.

Op naar onze nieuwe Achtbaan!
We zijn blij om dit bericht met u te kunnen delen omdat het betekent dat we de eerste stap gezet
hebben richting ons nieuwe schoolgebouw en een intensievere inpandige samenwerking met onze
spilpartner Little Jungle.
Heeft u nog vragen? Stel deze dan gerust!
Met vriendelijke groet,
namens team De Achtbaan,
Brigitte Duysens

