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INLEIDING 
Hierbij ontvangt u alweer de laatste nieuwsbrief Atria van dit schooljaar. 
Volgend schooljaar gaan we gewoon door met deze nieuwsbrieven om u op de 
hoogte houden van de vorderingen van de bouw en de samenwerking.  
Veel leesplezier! 
  

 
 
NIEUWBOUW, STAND VAN ZAKEN 
Nog drie weken en dat moet het gebouw klaar zijn…………… 
Dat gaat lukken volgens de bouwers en we vertrouwen daar natuurlijk op. 
Opvallend zijn de “gekleurde hoeken” van het nieuwe gebouw, handig voor de 
kinderen om te onthouden waar ze straks naar binnen moeten. 
Verder valt op dat de akoestiek prima is, dankzij de absorberende elementen 
die in alle groepslokalen zijn aangebracht. 
De vloerbedekking, een soort kunststof laminaat, geeft de school direct 
warmte en de ruimtes lijken ineens veel groter. 
Het gebouw blijkt inderdaad flexibel, ruim, licht en zeer functioneel te zijn. We 
kunnen eigenlijk niet wachten om het te gaan betrekken. 
John Mulder  

 
 

 
DE VERHUIZING 
De drie scholen bereiden zich als volgt voor op de aanstaande verhuizing: 
In de laatste schoolweek worden alle verhuisdozen klaargezet. Alle materialen 
die mee gaan naar het nieuwe gebouw zijn van een sticker voorzien. 
De overige materialen die nog bruikbaar zijn, maar niet door ons worden 
gebruikt gaan naar een ‘goed doel’. Het restant wordt afgevoerd. 
In de eerste week van de vakantie zal verhuisbedrijf POT de verhuizing 
uitvoeren. 
Tijdens de vakantie zal er door bouwvakkers veel in het nieuwe gebouw 
worden gewerkt. Daarover leest u hieronder meer.   
In de laatste vakantieweek zijn de teams van KLA4 en De Bongerd op school 
om de klaslokalen en de leerpleinen in te richten. 
Adrie van Dijk 
Locatiedirecteur De Bongerd 
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BUITENRUIMTE, STAND VAN ZAKEN 
Na de oplevering op 8 juli gaat Pellikaan meteen aan de slag met de sloop van 
De Bongerd en De Vallei. De sloop zal grotendeels in de zomervakantie 
plaatsvinden. Ondertussen zal er een start gemaakt worden met de bouw van 
de sporthal en de inrichting van de buitenruimte. De plannen zijn helemaal 
klaar en het wordt prachtig. We verwachten dat rond kerst de sporthal klaar 
zal zijn en in het voorjaar de complete buitenruimte. 
Michiel Fokkelman 
Locatiedirecteur KLA4 

 
 

 
 
MEUBILAIR, STAND VAN ZAKEN 
In de laatste week voor de zomervakantie gaan een aantal vrijwilligers, 
waaronder een aantal ouders, de bergingen inrichten. Na de oplevering van 8 
juli zal Pellikaan starten met de verdere inrichting van het gebouw, want de 
school is dan nog helemaal leeg. Zij zullen de leerpleinen, de garderobes en 
de wandkasten in de lokalen gaan bouwen en alle lokalen worden in de 
vakantie voorzien van nieuwe digiborden. 
In de afgelopen week zijn de laatste puntjes op de i gezet m.b.t. het 
meubilair. Het schoolmeubilair is besteld en zal in de zomervakantie 
afgeleverd worden en er is een goed overzicht van de meubels die we gaan 
meenemen. Daarnaast krijgen we meubilair van het gemeentehuis van 
Leusden. Dit zal vooral gebruikt worden om de kantoorruimtes en de 
teamkamer in te richten. Hier zijn we natuurlijk heel erg blij mee!  
Afgelopen donderdag heeft de werkgroep inrichting, onder leiding van onze 
binnenhuisarchitecte Elllen Kuster, gewinkeld en allerlei leuke dingen gekocht 
om het gebouw mooi in te richten.  
Michiel Fokkelman 
Locatiedirecteur KLA4 
 

 
 
AFVALVRIJE SCHOOL 
Op Atria wordt vanaf 22 augustus afval gescheiden ingezameld en 
aangeboden. Zo creëren we voor de kinderen een herkenbare situatie en 
bieden we duidelijkheid over het hoe en waarom van afvalscheiding. 
De beide schoolteams vinden het belangrijk dat zij met de kinderen en de 
ouders bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Wij zijn verantwoordelijk 
voor onze wereld voor nu en later. 
Vanaf 1 januari 2017 verandert de afvalinzameling in Leusden. Daarmee 
verandert ook de afvalinzameling voor de school.  
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Als we op 22 augustus het nieuwe gebouw in gebruik nemen, gaan we 
meteen ons afval goed scheiden. Het houdt concreet in dat er in elke klas 
afvalbakken komen te staan waar het afval in vier soorten gescheiden wordt.  

•! Papier,  
•! PMD (plastic, metaal drankpakken) 
•! GFT  
•! Restafval 

Deze inzameling zorgt voor een goede en duurzame 
verwerking van deze producten. 
In de daarvoor bestemde lessen van De Groene 
Belevenis leren de kinderen hoe en waarom afval gescheiden wordt, hoe 
waardevolle grondstoffen en materialen opnieuw gebruikt worden en hoe je zo 
min mogelijk restafval overhoudt. Door de actieve participatie van de 
kinderen en onze bijdrage als school zullen onze scholen na een geslaagde 
proefperiode het certificaat ‘Afvalvrije school’ ontvangen van De Groene 
Belevenis. 
Afgelopen donderdag heeft De Bongerd de eerste themamiddag rondom dit 
thema al gehad en komende maandag hebben De Vallei en Klimrakker 
dezelfde themamiddag als aftrap van dit mooie project.  
Om werkelijk afvalvrij te worden is het belangrijk om bij de aanschaf van 
allerlei producten te bedenken welk verpakkingsmaterialen veel restafval 
opleveren. Drinkpakjes zorgen voor het grootste deel van het restafval op 
school. Het meenemen van een beker met drinken draagt ertoe bij dat het 
restafval voor een groot deel vermindert. Door een gevulde drinkbeker mee 
naar school te geven vermindert de hoeveelheid restafval; daarnaast bent u 
veel goedkoper uit. Ook de koeken zouden meegenomen kunnen worden met 
het brood in een broodtrommel. 
Tijdens de themamiddag afvalvrije school ervaren de kinderen hoe het 
scheiden werkt. Wij stimuleren dat de container voor het restafval leeg blijft. 
Voor het afvoeren van het restafval moet de school aan de gemeente betalen, 
dat willen wij niet. 
Wij maken de afspraak dat het afval wat bij het restafval hoort met de 
kinderen mee naar huis gaat. 
Tijdens de opening van de school op 22 augustus starten we met dit project. 
U bent hierbij dan ook van harte uitgenodigd! 
 

 
 
HUMANITAS 
In de afgelopen periode hebben we veel overleg gevoerd met de BSO van 
Humantas. Zij krijgen een mooie plek in ons nieuwe gebouw. We zijn van 
mening dat we door een goede samenwerking veel winst kunnen halen. Zo 
zijn we van plan om van elkaars ruimtes gebruik te gaan maken en elkaars 
materialen te gebruiken. Op dit moment hebben we het over het gezamenlijk 
gebruik van het buitenspeel-materiaal en de inrichting en gebruik van het 
leerplein van de onderbouw. Deze samenwerking willen we naar de toekomst 
toe graag verder uitbreiden.  
Michiel Fokkelman 
Locatiedirecteur KLA4 
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RONDLEIDING NIEUWBOUW 
Door het uitlopen van de bouwwerkzaamheden is het niet mogelijk gebleken 
met de kinderen een bezoek aan het nieuwe gebouw te brengen. Voor hen is 
het 22 augustus, de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar, een grote 
verrassing. 
Ook een rondleiding voor de ouders zit er dit schooljaar niet meer in. 
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zal er uitgebreid de gelegenheid zijn 
om het nieuwe gebouw te verkennen. 
Een officiële uitnodiging voor de opening volgt later, in deze nieuwsbrief de 
voorlopige plannen in vogelvlucht: 

•! Maandag 22 augustus: alle kinderen zijn om 8.30 uur op school. 
Wethouder van Beurden opent om 8.45 uur Atria. 

•! De kinderen gaan naar de eigen klas, naar het eigen leerplein. Dat is 
wat de kinderen graag willen. 

•! De ouders worden in de centrale hal ontvangen. 
Maandag 22 augustus, van 16.00 tot 18.00 u heeft de Bongerd een 
nieuwjaarsreceptie voor de ouders en de kinderen van de Bongerd. 
 
Donderdag 1 september organiseert KLA4 het Beginfeest voor ouders en 
kinderen van KLA4. 
 
In de eerste week zijn Michiel, John en Adrie regelmatig beschikbaar voor een 
rondleiding. U wordt hier later over geïnformeerd. 
 
De opening van 22 augustus houden wij betrekkelijk klein en intiem. 
Het grote openingsfeest van Atria zal in het voorjaar van 2017 plaatsvinden. 
Na de realisatie van de sportzaal en de aanleg van de gehele buitenruimte en 
in samenwerking met Humanitas maken wij daar en groot feest van. 
 
Adrie van Dijk, 
Locatiedirecteur De Bongerd 
 

 
 
AFSLUITING 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 augustus 2016. 
Blijf ons volgen op www.atria-leusden.nl. Op deze website vindt u nu ook links 
naar de NIEUWE website van KLA4 en de Dierenvallei. 
En “like” ons op Facebook! Hier worden regelmatig leuke foto’s en filmpjes 
van de nieuwbouw geplaatst.  
 

 
 
 


