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Strombeek-Bever, 18 oktober 2019 
 
 
 
 
 
 

Beste ouder(s), 
 
 
Zoals jullie waarschijnlijk al gehoord hebben, zijn er grote bouwwerken gepland 
in de school. 
 
Het gebouw aan de hoek met de Grimbergsesteenweg wordt afgebroken om er 
een nieuw gebouw met 9 klaslokalen op te trekken. 
Ook de ingang van onze kapel zal een transformatie ondergaan. 
Indien alles volgens plan verloopt, zullen de grote werken op 4 november 2019, 
na de herfstvakantie, van start gaan. 
 
Voor de klassen van blok 3 en het gebruik van de eetzalen heeft dit, in eerste 
instantie, geen al te grote gevolgen. Met wat interne organisatie en afspraken 
moet dit lukken. 
 
De kiss & ride zal vanaf maandag 4 november wel verplaatst worden naar de 
voorkant van de school, nl. voor de witte poort op het Sint-Amandsplein. Jullie 
zullen deze wel enkel kunnen oprijden komende van de Sint-Amandsstraat en dit 
van 8 uur tot 8.30 uur. 
 
Zoals jullie zien gaan we, na blok 1 en blok 2, ook in blok 3 verder met de nodige 
verbouwingen van onze school. Zo staan we weer een stap dichter bij de 
vernieuwing van onze steeds groeiende basisschool.  
 
Ten gevolge van deze grote werkzaamheden komen we ook in plaatsgebrek. Tot 
onze spijt moeten we jullie melden dat het voor het schoolteam zeer moeilijk is 
om het jaarlijks ouderfeest naar behoren voor te bereiden. We kunnen dan ook 
jammer genoeg het ouderfeest van dit schooljaar (november 2019) en volgend 
schooljaar (november 2020), niet laten doorgaan. 
Eind november 2021 zullen we weer paraat staan. 
 
Tijdens de werkzaamheden zullen we jullie regelmatig op de hoogte houden via 
onze website. Ga af en toe zeker eens een kijkje nemen. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
De directie en het schoolteam 

mailto:secretariaat@sint-jozefsschool.be

