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zeventiende jaargang, nummer 20 donderdag 14 februari 2019
Donderdag 14 februari:
Vrijdag 15 februari:
Ma 25 feb t/m vr 8 mrt:
Woensdag 27 maart:
OB= onderbouw

Ik vind je lief dag.
KOZ presentatie.
Voorjaarsvakantie.
Lentefeest.

MB= middenbouw

BB= bovenbouw

IB-er= Intern Begeleider

________________________________________________________________________
Van de directie
Huisvesting
De renovatie van MFA het ‘t Zand is vertraagd door verschillende omstandigheden. Wat
o.a. meespeelt is dat de verbouwing van andere MFA’ s in Utrecht vertraging oplopen en
dit heeft gevolgen voor de renovatie van MFA het Zand en ook voor Arcade.
De start van de renovatie MFA Waterwin is naar achteren geschoven. Dit betekent
concreet dat de start van de uitvoering van de renovatie van MFA Waterwin nu staat
gepland voor begin juli 2019. Deze renovatie zal ca. 1 jaar in beslag nemen. Dat houdt in
dat de start renovatie van MFA Het Zand in de zomervakantie van 2020 is. De verhuizing
naar de tijdelijke huisvesting van OBS Het Zand vindt plaats in de zomervakantie van
2020. Dit is een planning gebaseerd op de huidige stand van zaken. Ondertussen gaat het
werk uiteraard gewoon door. Er is inmiddels een technische sessie geweest en de
architect is druk met het verwerken van de opmerkingen zoals die bij de presentatie van
het voorlopig ontwerp eind december 2018 zijn gesteld. De planning is om in de
eerstvolgende werksessie in maart het voorlopig ontwerp vast te stellen en te bepalen
welke richting we met de installaties uitgaan. We houden jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen.
KOZ Zingen jullie mee?
Het is bijna zover !!! Op 15 februari a.s. om 14.30 uur zingen we buiten met de héle Brede
School het Zand: 800 kinderen en hun ouders en leerkrachten!!!
We hopen jullie vrijdag bij deze muzikale ontmoeting op het plein te zien.
Warme groet,
Elsbeth Kwant en Selma Niland
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