Betreft: Kindercampus Wiebelwoud centrum, Hartelust, De Regenboog
Beste ouders
De vrije scholen van Tessenderlo, zowel de basis- als secundaire scholen, zitten
volop in een renovatie- en nieuwbouwfase. Dit brengt de volgende jaren
uiteraard heel wat beweging met zich mee.
We hebben hiervoor met alle scholen samen een duidelijk plan opgesteld om de
nodige werken en bijhorende verhuis zo vlot mogelijk te laten verlopen, met zo
weinig mogelijk hinder voor onze leerlingen. Renovatiewerken en verhuis zullen
daarom doorgaan tijdens vakantieperiodes. Nieuwbouw vergt uiteraard meer tijd
en loopt door tijdens het schooljaar.
WAT BETEKENT FASE 1 VOOR DE REGENBOOG?
De leerlingen blijven in dezelfde gebouwen maar lokalen zullen onderling wel
wisselen. Op het einde van het schooljaar wordt u meegedeeld in welk lokaal uw
kind zal starten op 1 september. Renovatiewerken zullen worden gedaan tijdens
de zomervakantie.
’t Hofke met de containerklassen blijft in de eerste fase in gebruik zoals nu het
geval is voor onze leerlingen met autisme. Deze klassen zullen in de definitieve
fase (va. ’22) mee geïntegreerd worden in de vaste gebouwen, meer bepaald in
het gebouw blok E waar nu o.a. het secretariaat en de polyvalente zaal zich
bevinden.
… SPEELTIJDEN?
Om onze leerlingen de kans te geven zich ook tijdens de speeltijden zo optimaal
mogelijk te kunnen ontwikkelen en uitleven, hebben we ervoor gekozen om op
twee verschillende tijdstippen te spelen en te eten. Tijdens de speeltijden worden
de drie speelplaatsen op de campus gebruikt (’t Hofke, speelplaats met de bal,
ontdekspeelplaats).
Tijdens de zomervakantie zal de speelplaats achter de huidige Middenschool PXM
reeds heraangelegd worden.
… SCHOOLUREN?
Maandag/dinsdag/donderdag
8.45-9.35
9.35-10.25
10.25-10.40
10.40-11.30
11.30-11.55
11.55-12.25
12.25-12.55
12.55-13.45
13.45-14.35
14.35-14.45
14.45-15.35

Eten

Speeltijd

Woensdag
8.45-9.35
9.35-10.00
10.00-10.15
10.15-11.05
11.05 - 11.30

Vrijdag
8.45-9.35
9.35-10.25
10.25-10.40
10.40-11.30
11.30-12.00
12.00 -12.30
12.3012.55
12.55-13.45
13.45-14.10
14.10-15.00

… TOEGANGEN EN UITGANGEN?

Bij het einde van de zomervakantie worden jullie per school verder geïnformeerd
in welk klaslokaal uw kind juist zal terecht komen na de zomervakantie.
We willen u via deze brief zo duidelijk mogelijk informeren maar begrijpen dat u
mogelijks nog verdere vragen heeft. Als dit het geval is, aarzel dan niet contact
op te nemen met de directeur schoolorganisatie.
We geven u bij deze graag nog de contactgegevens door:
De Regenboog: Erika Tinlot, Erika.tinlot@kabot.be, 013/662736
We rekenen op uw begrip en hebben er alle vertrouwen in dat we er samen met
onze leerlingen en ouders een gezellige kindercampus van maken waar elke
leerling zich thuis kan voelen.
Vriendelijke groeten,
Algemeen directeur KaBOT
Gerd Beckers

