
       Wilsele, 3 juni 2014  

 

Beste ouders, 

 

Eindelijk is het zo ver, we verhuizen want we gaan een nieuwe school bouwen.  Spannend, leuk, we hebben er lang genoeg 

voor geijverd.  Bleydenberg Forever! 

Het is dan ook het moment om werk te maken van de verhuis zodat we de twee volgende schooljaren in de tijdelijke 

lokalen kunnen verblijven.  

Er staat ons een vette kluif te wachten en we rekenen op jullie massale hulp! We zijn ervan overtuigd dat ieder van jullie 

graag komt helpen op deze historische gebeurtenis. 

Er staat heel wat op het programma en we proberen de verhuis zo nauwgezet mogelijk te plannen. In grote lijnen komt het 

erop neer dat we samen met jullie het volgende gaan verwezenlijken. 

Op woensdagavond 25 juni demonteren we de borden. 

Op vrijdag 27 juni verhuizen we de inboedel van Savio naar de containersite achter de pastorie.  Sommige meubels worden 

opgeslagen in de lokalen van Bleydenberg die overeind blijven.  Ook in Bleydenberg wordt reeds het nodige verplaatst. 

Op zaterdag 28 juni voorzien we de verhuis van geheel Bleydenberg.  De inhoud van de klassen naar respectievelijk Savio, 

de containersite of het klaslokaal in ouderenvreugd.  Het meubilair van de gemeenschappelijke ruimten naar opslag van 

Bleydenberg.   

Zondag 29 juni voorzien we als backup voor onvoorziene klussen, de klasinhoud van juf Inge… 

Om alles tot in de puntjes te kunnen plannen proberen we een zicht te krijgen op de helpende handen en eventuele 

bestelwagentjes.  Gelieve daarom onderstaand strookje gul in te vullen.  Aan de hand van deze gegevens maken we een 

nauwgezette planning.  We bezorgen je ook nog een bevestiging zodat je al weet waar je verwacht wordt.   

Opgelet, om veiligheidsredenen verwachten we geen kinderen op de verhuisdagen. 

We zoeken ook nog verhuisdozen, baxterdozen. Die mogen afgeleverd worden in de ingang van De Puzzel. 

 

Uitkijkend naar jullie massale reacties groet ik u vriendelijk namens het verhuisteam en de leerkrachten. 

 

Willy Godts 

 

Dit strookje graag terug tegen dinsdag 10 juni 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ja, ik (wij)…………………………………………………………………….ouder(s) van …………………………………………………………………. 

in klas……………………………………………………………. 

Komen graag helpen op.   

 

o Vrijdag 27 juni van 13 tot 17 uur (Inboedel Savio en een deel in Bleydenberg) 

o Zaterdag 28 juni ganse dag (We voorzien een broodmaaltijd tussen 13.00 en 14.00) 

o Zaterdag 28 juni van 9 tot 13.00 

o Zaterdag 28 juni van 14.00 tot 18.00 

o Zondag 29 juni van 9 tot 12.00 (Klas juf Inge en onvoorziene hindernissen…) 

 

o kan een bestelwagen beschikbaar stellen op ………………………………………………………………………………………………. 

 

Contactgegevens 

tel.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

email: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


