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INLEIDING 
Hierbij een korte Atria nieuwsbrief met onder andere een update van 

de laatste werkzaamheden. Zo bent u weer helemaal op de hoogte. 
 

 
 

VOORTGANG BOUW GYMZAAL 
De gymzaal is al bijna klaar. In de 

voorjaarsvakantie wordt de bouw afgerond 

en de oplevering van de gymzaal is op 

woensdag 8 maart. We gaan ervan uit dat 

we daarna gebruik kunnen maken van onze 

prachtige nieuwe gymzaal. Fijn dat we niet 

meer zo ver hoeven te lopen of te fietsen. 
 

 
 

AFRONDING WERKZAAMHEDEN IN DE SCHOOL 
In de voorjaarsvakantie zullen eindelijk de 

laatste werkzaamheden aan de leerpleinen 

plaatsvinden. Tussen de ‘treinstel banken’ zullen 

tafels geplaatst worden. Daarnaast worden er 

stellingkasten geplaatst in de nissen naast de 

kasten. Zo ontstaat er nog meer efficiënte 

bergruimte. 
In april komt onze binnenhuisarchitect nog een laatste ronde doen om 
alle puntjes op de i te zetten. 
 

 
 

VOORTGANG BUITENRUIMTE 
De grote werkzaamheden aan de buitenruimte zullen in de 

voorjaarsvakantie worden afgerond. Op dit moment wordt de laatste 

hand gelegd aan de inrichting van het terrein en het plaatsen van de 

palen bij de entree. Daarna dus geen graafmachines meer op ons 

plein. De inrichting van de Dierenvallei en de stal zijn nu ook helemaal 

klaar. De bouwhekken worden weggehaald en we gaan de laatste fase 

in.  
Binnenkort wordt er gestart met de beplanting 

en wordt het gras ingezaaid. Na de 

voorjaarsvakantie kunnen de nieuwe 

fietsenstallingen gebruikt worden. Dat scheelt 

enorm! 
We zijn heel blij dat we nog een prachtig 

speeltoestel krijgen tussen de gymzaal en de 

school. Die wordt tussen de voorjaars- en de 

meivakantie geplaatst.  
Op het kleuterplein van De Bongerd komen ook 

nog een huisje en een glijbaan.  
Over een half jaartje hebben we het mooiste 
en grootste speelplein van Leusden!  
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THEMAWEEK AFVALVRIJE SCHOOL 
Van woensdag 8 maart t/m woensdag 15 maart 

hebben KLA4 en De Bongerd een themaweek over 

de afvalvrije school. We zullen in deze week extra 

aandacht besteden aan het scheiden en het 

reduceren van ons afval.  
Speerpunten hierbij zijn: 

 Hoe scheiden wij ons afval zo goed mogelijk? 

 Hoe zorgen we ervoor dat we zo weinig mogelijk afval hebben? 

 Plastic: Hier kunt u natuurlijk goed mee helpen door 

bijvoorbeeld geen pakjes drinken mee te geven, maar 

een beker.  

 Papier: Is het nodig dat we dit papier allemaal 

weggooien, of kunnen we het nog ergens voor 

gebruiken?  

 Rest: Is al het afval in deze bak wel echt restafval?  

GFT is geen probleem, want dit afval belast ons milieu het minst.  
We gaan vanaf dan wekelijks ons afval wegen en natuurlijk zijn we 
heel benieuwd welke groep de minste afval produceert. We maken er 
een echte wedstrijd van! 
We gaan in die week ook de afvalbakken beplakken met de tekeningen 
van de kinderen. Deze belofte stond nog.  
 

 
 

OPENINGSFEEST ATRIA 
Nu het einde van de bouwperiode in zicht komt hebben we een datum 

geprikt voor een openingsfeest van Atria.  

Dit zal zijn op woensdag 31 mei. Het staat al genoteerd in de 

schoolkalender. Meer informatie volgt nog t.z.t. 
 

 
 

DIERENVALLEIDAG, OPENING DIERENVALLEI 
De jaarlijkse Dierenvalleidag krijgt dit jaar een extra feestelijk en 
officieel tintje. Tegelijk met de Dierenvalleidag willen we namelijk de 
opening van de nieuwe Dierenvallei vieren. Dit jaar is de 
Dierenvalleidag gepland op vrijdag 30 juni. Deze datum staat ook al 
in de schoolkalender. Op deze dag is naast KLA4 ook De Bongerd 
natuurlijk van harte welkom. Binnenkort komt de commissie voor het 
eerst bij elkaar. Hierover later meer, maar schrijf het alvast in uw 
agenda!  
 

 
 

AFSLUITING 
Een fijne voorjaarsvakantie! 
Het adres van Atria, dus zowel van de BSO van Humanitas, de Bongerd 
en KLA4, is: Asschatterweg 36 B, 3831 JT Leusden 
Het adres van de gymzaal wordt Asschatterweg 36 A 
 

 


