KATHOLIEKE DALTONSCHOOL DE SPRONG

Wij maken een sprong van blijdschap!
Katholieke daltonschool de Sprong wordt IKC de Sprong en gaat verbouwen
Leeuwarden, 21-02-2018
Beste ouders en verzorgers,
Wij ontwikkelen door: Samen met Sinne Kinderopvang wordt de Sprong een inspirerend Dalton IKC!
Het heeft heel wat voeten in aarde gehad en we hebben er lang op gewacht, maar het gaat écht
gebeuren. De Sprong gaat uitbreiden, verbouwen en vernieuwen. Uitgangspunten van bestuur en
school was steeds om de Sprong op één plaats, centraal in de wijk te huisvesten en dat wordt
gerealiseerd.
Vanuit onze daltonschool bouwen wij verder aan een Dalton IKC.
Wat gaat er gebouwd worden?
We krijgen nieuwe lokalen die gebouwd worden op de plaats van het huidige noodlokaal achter de
gymzaal. Daarnaast creëren we in ons hoofdgebouw ruimtes die zowel voor het onderwijs als voor
de BSO gebruikt kunnen worden. Hiervoor worden een aantal lokalen in de ‘oude vleugel’ naar
buiten geschoven, zodat er ruimtes ontstaan die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen
worden.
Hoe ziet de samenwerking tussen de Sprong en Sinne er straks uit?
Het aanbod voor de speelleergroep en de BSO zal een dalton-karakter krijgen. Er komt een
doorgaande ontwikkelingslijn van 2,5 tot 12 jaar gebaseerd op de daltonkernwaarden. Daartoe is
met Sinne een visiedocument ontwikkeld. De komende maanden zal dit verder geconcretiseerd
worden.
Wanneer gaat dit allemaal gebeuren?
De gemeente heeft op 20 februari ’18 in haar persconferentie aangegeven de beschikbare
budgetten vrij te geven. Dit betekent dat er groen licht is om het uitvoeringsproces in gang te
zetten.
Er moeten nu bouwvergunningen gevraagd worden en aannemers worden gezocht. We starten als
eerste met de bouw van de nieuwe lokalen achter de gymzaal. Het is op dit moment lastig om in te
schatten hoe de planning er precies uit komt te zien en wanneer alles klaar zal zijn. Natuurlijk
houden wij u hierover op de hoogte.
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Wat wordt de overlast voordat het klaar is?
De aanbouw en de verbouw vinden veelal buiten het huidige gebouw plaats. Dus er is relatief
weinig ‘bouwoverlast’. Wel zullen er de nodige tussentijdse verhuizingen moeten plaatsvinden
voordat het hele plaatje rond is.
Meer informatie?
Graag informeren wij u nader over deze plannen. We organiseren daarom op maandag 5 maart een
informatieavond. Op deze avond zullen ook Andries Hooijsma (verantwoordelijk voor de verbouw)
en Tonny van den Berg (projectleider IKC ontwikkeling) worden uitgenodigd voor nadere
toelichting. De avond start om 19.30.
Ik hoop dat ik u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd heb.

Met vriendelijke groet,
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