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Beste ouders en leerkrachten  

 

We naderen de vakantie, dus het lijkt 

De belangrijkste ontwikkeling is dat de intentieverklaring tussen de stad en het GO! getekend werd! 

Dat betekent dat de projectverantwoordelijken aan de slag kunnen met het dossier en dat het 

nieuwe gebouw nu echt in zicht komt.

‘In zicht’ betekent natuurlijk niet dat het gebouw er in september staat en spijtig genoeg eindigt dan 

de overeenkomst met betrekking tot de lokalen in de Verschansingsstraat. Het stedelijke onderwijs 

begint daar in de grote vakantie met

Als scholengroep werken we intensief samen met het stedelijk onderwijs en andere partners rond 

een goede oplossing – die is bijna rond en we hopen daar nog net voor het verlof of uiterlijk meteen 

daarna over te kunnen informeren. Die oplossing moet de periode vanaf volgend schooljaar tot de 

oplevering van het nieuwe gebouw overbruggen.

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om jullie allemaal een prettig eindejaar te wensen!
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We naderen de vakantie, dus het lijkt zinvol nog eens een stand van zaken te geven.

De belangrijkste ontwikkeling is dat de intentieverklaring tussen de stad en het GO! getekend werd! 

Dat betekent dat de projectverantwoordelijken aan de slag kunnen met het dossier en dat het 

cht in zicht komt. 

‘In zicht’ betekent natuurlijk niet dat het gebouw er in september staat en spijtig genoeg eindigt dan 

de overeenkomst met betrekking tot de lokalen in de Verschansingsstraat. Het stedelijke onderwijs 

begint daar in de grote vakantie met verbouwingswerken in het kader van hun eigen plannen.

Als scholengroep werken we intensief samen met het stedelijk onderwijs en andere partners rond 

die is bijna rond en we hopen daar nog net voor het verlof of uiterlijk meteen 

a over te kunnen informeren. Die oplossing moet de periode vanaf volgend schooljaar tot de 

oplevering van het nieuwe gebouw overbruggen. 

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om jullie allemaal een prettig eindejaar te wensen!
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