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INLEIDING 
Deze extra nieuwsbrief Atria staat vol met informatie over de 
verhuizing, de opening en allerlei andere praktische zaken. Belangrijk 
om te lezen dus! 
Wat zijn we trots op onze prachtige nieuwe school, de mooiste school 
van Leusden. Ook al is nog niet alles af, elke dag wordt het weer een 
stukje mooier.  
Na een welverdiende vakantie is er in de afgelopen week door beide 
teams keihard gewerkt om alles klaar te maken voor een goede start.  
De school gaat komende maandag pas echt leven als alle kinderen 
weer binnen komen. Natuurlijk zijn ze van harte welkom en u trouwens 
ook! 
 

 
UPDATE VERHUIZING 
Maandag 22 augustus beginnen we dan allemaal eindelijk in ons 
nieuwe gebouw. 
In de eerste en laatste week van de zomervakantie is er hard gewerkt 
om de uithuizing en inhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat 
is niet helemaal gelukt, een aantal klussen zal nog geklaard moeten 
worden terwijl de school al draait. 
In de eerste plaats hebben we te maken gehad met productie-
problemen in het buitenland van onze garderobes, wandkasten en 
podiumdelen voor de leerpleinen. Daar wordt nu hard aan gewerkt, 
maar dit is helaas nog niet allemaal af. Wel jammer, maar we moeten 
het er eerst mee doen. Zo hebben we eerst nog geen garderobes, dus 
die hebben we nu tijdelijk gehuurd. 
Maandag en dinsdag zijn er vrachtwagens vol prachtig nieuw meubilair 
gebracht; het ziet er allemaal mooi en aantrekkelijk uit. Een klein 
aantal zaken ontbreekt nog, maar daar zullen de kinderen weinig van 
merken. 
Onze teamruimte en de kantoorruimtes zijn nog ingericht met oud 
meubilair. We wachten op het meubilair dat we van de gemeente 
krijgen in de herfstvakantie. Dit heeft eigenlijk geen prioriteit. 
De speelruimte om de school is nog vrij beperkt, maar daar hebben we 
een oplossing voor gevonden (zie pauze en spelen). 
Nadat de sloop van De Vallei en De Bongerd is voltooid, zal daar ook 
verandering in komen. 
Ondanks dat we te maken hebben 
met wat tegenslag, is er deze week 
met veel enthousiasme en plezier 
ingericht. Het is nu al prettig toeven 
in ons nieuwe gebouw en dat wordt 
met de week prettiger. We zijn blij 
dat we het nieuwe schooljaar 
kunnen starten met KLA4 en De 
Bongerd in Atria.  
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UITNODIGING OPENING ATRIA MAANDAG 22-08 
Hierbij willen we u van harte uitnodigen voor de opening van onze 
mooie nieuwe school! 
We verzamelen komende maandag vanaf 8:15 uur op het plein aan de 
gele kant van de school richting de hoofdingang. Hulpouders 
begeleiden de kinderen en ouders naar de juiste plek. 
Om 08:30 uur starten we. Er zullen korte toespraakjes zijn van onder 
andere de locatiedirecteuren en wethouder Erik van Beurden en daarna 
is er nog een spetterende verrassingsact! 
Naast de opening van Atria, is er ook aandacht voor de start van KLA4 
en ons begin als eerste afvalvrije school van Leusden.  
Na de opening gaan alle kinderen via hun eigen ingang naar binnen. 
Alle ouders en belangstellenden zijn van harte welkom voor een kopje 
koffie of thee met iets lekkers erbij in de centrale hal van Atria. De 
kinderen krijgen later die dag nog een leuke verrassing. 

 
TOEGANGSWEGEN EN LOOPROUTES NAAR DE INGANGEN 
Omdat er nog volop gewerkt wordt aan de sloop en de inrichting van 
de buitenruimte is er een beperkte toegankelijkheid van onze nieuwe 
school. Alle leerlingen moeten vanaf de kant van de 
Asschatterweg naar de school toe. Dit is aan de gele kant van de 
school.  
Vanaf daar gaan ze naar hun eigen ingang.  
Er zijn in totaal 8 ingangen: 
Geel beneden: Groepen 1/2 en 3 van De Bongerd  
Geel boven: Groepen 4/5A en 4/5B van KLA4 
Oranje beneden: Groepen 1/2A en 1/2B van KLA4 
Oranje boven: Groepen 3 en 4/5C van KLA4 
Blauw beneden: Groep 5, 6 en 7 van De Bongerd 
Blauw boven: Groepen 6/7 en 7/8B van KLA4 
Groen beneden: Groepen 4 en 8 van De Bongerd 
Groen boven: Groepen 6 en 7/8A van KLA4 
 
In verband met de doorstroming vragen wij de 
ouders om door de klas en het leerplein via de 
hoofdingang weer naar buiten te gaan. Zo 
ontstaan een eenrichtingsverkeer en een betere 
doorstroming.  
 

 
FIETSPLAN EN FIETSENSTALLINGEN  
In verband met de beperkte ruimte adviseren we u om zoveel mogelijk 
lopend naar school te komen. Er zijn niet veel fietsenrekken en er is 
weinig parkeergelegenheid. Er zijn twee kleine fietsenstallingen 
gerealiseerd aan de kant van de Asschatterweg. Eentje aan de 
voorkant van het gebouw en eentje achter de bouwketen, op het op 
het oude Bongerdplein. Er is wel wat parkeergelegenheid voor auto’s 
bij de “Kiss and ride” strook aan de Azuriet en in de zijstraat richting 
Klimrakker.  
Als u minder dan 500 meter van school woont, hopen we dat u 
en uw kind(eren) lopend naar school kunnen komen.  
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We rekenen op uw medewerking zodat de school goed en veilig 
bereikbaar blijft.  
Een uitzondering op bovenstaand verzoek vormt de gymles. In een 
Bongerdnieuwsbrief en KLA4 nieuwsbrief wordt u nog over de roosters 
geïnformeerd.  
 

 
PAUZE EN SPELEN TIJDENS OVERBLIJF  
Inmiddels zijn er voor de onderbouw 2 omhekte pleinen aangelegd. 
Een plein is beschikbaar voor KLA4 (aan de oranje kant) en een plein 
voor De Bongerd (aan de gele kant). Deze pleinen zijn nog niet zo 
groot en zullen later uitgebreid worden. We vinden deze pleinen niet 
geschikt voor de bovenbouw. Daarom hebben we besloten om de 
kinderen van de groepen 1,2 en 3 op de onderbouwpleinen te laten 
spelen. Groep 4 van de Bongerd blijft ook op het onderbouwplein. 
De bovenbouwgroepen gaan onder begeleiding van minimaal twee 
leerkrachten naar het plein van Klimrakker. 
 

 
VOORTGANG SLOOP  
Het gaat goed met het slopen van de oude gebouwen. Inmiddels is de 
sloop van De Bongerd deze week afgerond. De sloop van De Bongerd 
heeft prioriteit, omdat ze dan met de bouw van de gymzaal kunnen 
beginnen. Er is ook al een gedeelte van de De Vallei gesloopt. Rond de 
herfstvakantie zal De Vallei ook weg zijn en zal vanaf die kant 
begonnen worden met de inrichting van de rest van de buitenruimte.  
De Klimrakker blijft voorlopig nog staan. Dit is voor ons wel handig 
zoals u kon lezen in bovenstaand stukje. 
De verwachting is dat rond Kerst de gymzaal al klaar zal zijn en in het 
voorjaar van 2017 het hele project is afgerond. Dan is het dus tijd voor 
een feestje! 
 

 
BEREIKBAARHEID EN NOODNUMMER ATRIA  
We zijn sinds afgelopen donderdag weer telefonisch bereikbaar.  

•! Het nummer van De Bongerd is 033-4940128 
•! Het nummer van KLA4 is 033-4941719 

Daarnaast is er een noodnummer ingesteld. Uit ervaring is gebleken 
dat een internetstoring ons onbereikbaar maakt. Wij hebben een 
noodtelefoon. In geval u ons via het reguliere netwerk niet kunt 
bereiken, dan kunt u het volgende nummer gebruiken: 06-23223559. 
Het kan dus zijn dat de telefoon op een moment niet wordt 
opgenomen, op dat moment is er even niemand beschikbaar. Dat is 
niet het moment op het noodnummer te bellen.  
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AFVALVRIJE SCHOOL EN ZONNEPANELEN  
Zoals gezegd starten wij komende maandag als eerste afvalvrije school 
in Leusden. Dat houdt in dat we zo weinig mogelijk restafval willen 
produceren. Dit doen we door voorlichting en het zoveel mogelijk 
scheiden van het afval. Alle groepen hebben 4 afvalbakken ontvangen.  

•! Plastic 
•! GFT 
•! Papier 
•! Rest 

Hiermee sorteren wij voor op het gewijzigde afvalbeleid van de 
gemeente Leusden die vanaf 1 januari 2017 in zal gaan. We willen 
hiermee kinderen en ouders bewust maken en kunnen er daarnaast 
ook veel kosten mee besparen.  
Wist u dat er op het dak van Atria 452!!! zonnepanelen liggen? 
Inmiddels zijn we dus ook de energiezuinigste school van Leusden.  

    
 

 
OVERBLIJFKRACHTEN GEZOCHT 
We zijn voor KLA4 dringend op zoek naar overblijfkrachten! Als we er 
geen overblijfkrachten bij krijgen, dan wordt het echt een probleem 
voor ons. Als u iemand weet voor de maandag, dinsdag of donderdag, 
of wilt u zelf meedraaien in het overblijfteam dan graag een mailtje 
naar overblijf@kla4.school 
Helaas heeft Anneke van der Eems wegens persoonlijke omstandig-
heden besloten om te stoppen als coördinator van het overblijven. 
Mariël Masselink is nu de coördinator. Zij wordt ondersteund door 
Helga Obbens. Zij is de overblijfcoördinator van De Bongerd.  
Van veel ouders hebben we nog geen ingevuld en ondertekend 
machtigingsformulier ontvangen. Graag ontvangen wij deze zo spoedig 
mogelijk! Laat het ons weten als er meerdere kinderen gebruik maken 
van het overblijven. Het kan zijn dat u nog niet alle kinderen kunt 
aanmelden. 
Als er nog vragen zijn, of u kunt uw kind(eren) niet aanmelden, neem 
dan contact op met Mariël overblijf@kla4.school 
 

 
WE WENSEN IEDEREEN EEN MOOI SCHOOLJAAR TOE! 

NAMENS HET TEAM VAN DE BONGERD EN KLA4 
 

 
 


