Aanbesteding
Op dit moment is de gemeente druk bezig met de aanbesteding van dit
nieubouwproject. De aanbesteding bestaat uit twee onderdelen: de technische
installaties en het bouwkundige deel. De aanbesteding is begonnen met het
technische deel omdat dit onderdeel van het project als heel belangrijk wordt
aangemerkt. Wij willen de beste klimaat- en techniekoplossingen voor de school
zonder beperkt te worden door een bouwkundige ‘schil’. De eerste
informatieronden hebben inmiddels plaatsgevonden. Er zijn een drietal rondes
geweest en van de zes aangeschreven partijen zijn er op dit moment nog twee in
de race. Met deze twee bedrijven zal op 10 oktober a.s. op school gesproken
worden over de wensen van de school als toekomstige gebruiker van het nieuwe
gebouw.
Planning
De planning die we u in mei met u hebben gecommuniceerd wordt nog steeds
gevolgd. Dit betekent dat binnenkort ook gestart wordt met de aanbesteding van
het bouwkundige deel van het nieuwbouwproject. Er heeft intussen een
archeologisch onderzoek en een fauna en flora onderzoek plaatsgevonden. Beide
onderzoeken krijgen nog een vervolg. Verwacht wordt dat deze activiteiten en wat
daar uit voort komt geen vertraging in de beoogde planning zal opleveren.
In het najaar van 2020 zal er worden begonnen met de sloop van de oude school
en daarna start de bouw van de nieuwe school. We hopen in augustus 2021, bij
de start van het schooljaar 2021-2022, het nieuwe gebouw in gebruik te nemen.
Tijdelijke huisvesting
Omdat we gedurende de bouwperiode geen gebruik kunnen maken van onze
huidige locatie, wordt door de gemeente tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Deze
tijdelijke huisvesting zal staan op het grasveldje voor de Boaz-Jachinschool aan de
Staverdenseweg. De noodlokalen zullen in november /december 2019 worden
geplaatst omdat de Boaz-Jachinschool in januari 2020 start met
renovatiewerkzaamheden
aan
hun
schoolgebouw.
In juni 2020 is de renovatie van de Boaz-Jachin klaar. Bij de start van het
schooljaar 2020-2021 zullen wij intrek nemen in de tijdelijke huidvesting. Er zullen
concrete afspraken met de Boaz-Jachin worden gemaakt over het gebruik van het
schoolplein en de schooltijden. We zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen.

