
 
 
 
 

Mededelingen:  Schooljaar 2017-2018   
20 November 2017             

Belangrijke data: 
27 November t/m 30 november:  Gespreksweek. 
5   December: Sinterklaasfeest. 
12 December: (staking onder voorbehoud) 
21 December: Kerstdiner. 
25 December t/m 5 Januari: Kerstvakantie. 
8   Januari: Studiedag (kinderen vrij) 
15 Januari: Start project Vervoer en Verkeer. 
 
 
Beste ouders/verzorgers,   
 
Wat hebben wij genoten afgelopen vrijdag van de spetterende afsluiting van ons project 
Middeleeuwen afgelopen vrijdag! 
Dankzij de hulp van alle hulpouders, opa’s en oma’s en andere vrijwilligers hebben wij het project op 

deze wijze kunnen afsluiten. Daar willen wij iedereen enorm voor 
bedanken! 
 

         
  
Alvast een voorproefje van de vele foto’s die er zijn gemaakt. Binnenkort kunt u meer foto’s op onze 
website bekijken.  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 

 
Foto’s: Gerrit Marchal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
En dan is het vandaag tijd om de school om te toveren in Sinterklaassfeer.  Wij hebben 
inmiddels van de Sint vernomen dat hij ons op 5 december weer komt bezoeken .  
 

 
Gespreksweek: 
Vrijdag ontvangt u het leerling profiel van uw kind via digiDuif. Ook kunt u vanaf deze dag inschrijven 
voor een coachgesprek. Deze gesprekken zullen in de week van 27 november plaats vinden. 
 
Staking 12 December.  
Zoals u via de media vast heeft kunnen volgen, wordt er nagedacht over een 2e landelijke stakingsdag 
op 12 december. Ook wij zijn ons aan het beraden of wij zullen deelnemen aan deze 2e stakingsdag. 
Dit is geen gemakkelijke keuze maar wij vinden het wel noodzakelijk dat wij een signaal afgeven aan 
de huidige regering. Ook wij merken dat het bijna niet meer mogelijk is om goed (vervangend) 
personeel te regelen. Daarnaast is het voor ons ook zeer belangrijk dat wij meer handen in de klas 
kunnen organiseren om kinderen de aandacht en begeleiding te geven die zij verdienen.  Wij zullen u 
uiteraard tijdig op de hoogte brengen of wij op 12 december deelnemen aan de staking.  
 
Overige: 

- Binnenkort ontvangt u via digiDuif informatie over de Sinterklaasviering en het kerstdiner.  
- Denkt u ook nog even aan de vrijwillige ouderbijdrage? 
- U ontvangt een bijlage met informatie over het inloggen op de website voor het besloten 

album. 
- U ontvangt een bijlage met informatie over alle mogelijke aanvullingen voor een juist gebruik 

en ter bescherming van de iPad. 
 
 
Dan nog even dit:  
Namens Kim van Vliet (Communicatieadviseur, Programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)  
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord) sturen wij onderstaande berichtgeving: 

 In tegenstelling tot ons eerdere bericht blijft het fietspad Kolthoornpad onder de A6 door 
nog een week langer open. Dit komt omdat we wat meer tijd nodig hebben voor het 
optimaliseren van de omleidingsroute via de Weteringweg. Verwachting is nu dat vanaf 
maandag 27 november de onderdoorgang via het Kolthoornpad dicht is. 

 Verbreding A6: vanaf 27 november deel fietspad Kolthoornpad onder A6 afgesloten 
Voor de verbreding van de A6 is het noodzakelijk om bestaande fietsroutes aan te passen. Dit 
gebeurt in verschillende fasen. Vanaf 27 november tot medio 2019 is het deel van het 
fietspad Kolthoornpad dat onder de A6 doorgaat afgesloten. Fietsers worden omgeleid over 
de Weteringweg. Ter plaatse wordt de omleidingsroute met gele borden aangegeven. Houd 
rekening met circa 5 minuten extra reistijd.   

 Sloop onderdoorgang 
De afsluiting van het Kolthoornpad ter hoogte van de A6 is nodig om de bestaande 
onderdoorgang te slopen en vervolgens een nieuwe bredere onderdoorgang te bouwen. De 
afsluiting is tot medio 2019. 

 Hinder 
De werkzaamheden voor de verbreding van de A6 veroorzaken hinder voor weggebruikers op 
en rondom de A6. Zo hebben fietsers te maken met omleidingsroutes omdat bestaande 
fietsverbindingen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Deze omleidingsroutes leveren vaak extra 
reistijd op. Rijkswaterstaat, Parkway6 en de gemeente hebben afgesproken dat er altijd één 
fietsverbinding in de directe omgeving beschikbaar moet zijn zodat de extra reistijd beperkt 
blijft.    



 Schiphol-Amsterdam-Almere 
Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, 
Amsterdam en Almere. Het project A6 maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen 
ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke 
Randstad. De weg wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar vier rijstroken 
per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte. Ook 
wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot. Het werk aan de A6 is klaar voordat de 
Floriade in 2022 van start gaat. 

 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne Penne.  
Directeur Het Universum.  


