door Toby Veldkamp
Groep 4 juffrouw Ingrid & Mirthe

Het begin
Op dinsdag 9 januari 2018 werden alle struiken naast de
bovenbouwklassen weggehaald. Het was daar heel kaal. Toen
werden er rijplaten opgelegd. Ook werden hekken neergezet
zodat de kinderen er niet bij kunnen en het zo dus niet
gevaarlijk wordt.
Op de 2e dag werden de vogelnestschommel en het klimrek
en de banden en de andere toestellen met de grote kraan
eruit gehaald. Het gele zand werd ook afgegraven. Waar dat
gebleven is, weet ik niet meer.
De volgende dag gingen ze de tegels van het voetbalveld
weghalen. En werd er een heel groot gat gegraven. Precies op
de plek waar het nieuwe schoolgebouw komt te staan. Met
de gele kraan werd gegraven.
Met een kleine witte kraan werden over alle pleinen sleuven
gegraven. Ik denk voor leidingen zoals voor water en stroom
en ook de afvoer (daar moet de poep en plas doorheen).
Het grote gat was niet eens zo diep. Waarom niet? Omdat de
nieuwe school op stenen wordt geplaatst en niet in de grond
wordt gemetseld.
In het gat werd isolatie gedaan met stenen bovenop. En toen
ging het heel snel. In een ochtend stond de voorkant er al.
Met een kraan werd de voorkant, die al helemaal klaar was
met ook glas erin, zo neergezet. En toen nog een voorkant en
de zijkanten en de achterkant. En nog een deur. In 2 dagen
stond alles op de plek. Megasnel.

Toen gingen ze verder met het dak. Tijdens donderdag de
stormdag (18 januari) wilden ze het dak erop zetten. En nog
iets. Het dak lukte net voordat het heel hard ging waaien.
Maar het andere lukte net niet. Het was code rood. De kraan
mocht niet draaien. Dat was te gevaarlijk. De bouwers
moesten even stoppen.

Op de stormdag moest de klas van Yasemin ergens anders
naar toe. Ze gingen op bezoek door de hele school heen. Zo
was iedereen veilig als er iets op het klaslokaal zou vallen.

Toen alles er stond gingen ze binnen aan de slag. Wat precies
kan ik niet zo goed zien. Ik denk dat ik maar een keer met de
bouwers ga praten over wat ze nu doen.

Woensdag 31 januari.
Er wordt ook al gewerkt op andere plekken. De fietsenstalling
gaat naar de heg bij de onderbouwklassen. Aan de kant van
de weg. Daar moet nu een boom worden weggehaald. Anders
past het niet. Er is al een rood-wit lint gespannen. En de grote
takken aan de onderkant zijn er al af.

Donderdag 1 februari
Vandaag werd al het cement van de oude speeltoestellen
afgehaald. Want ze komen vandaag op de nieuwe plek te
staan. Daarom zijn de hekken verder naar het fietsenhok
verplaatst. De schilders zijn binnen bezig.
Toen de school uit was kwamen 2 grote betonnen
rioolbuizen. Met de grote gele kraan heeeeeel langzaam het
plein opgereden. Dit worden speelbuizen tussen de binnenste
buitentuin en het klimrek van de onderbouw.
Ook is er nog een waterput onder de grond gevonden en
weggehaald.
De bouwer vertelde dat volgende week het pannaveld wordt
afgegraven.

Vrijdag 2 februari
Vandaag waren wij vrij. De juffen hadden een studiedag. Ik
ben toch even bij de bouw wezen kijken. Ze zijn bezig met het
afgraven van het pannaveldje. De speelbuizen liggen ook al
op het plein. Maar nog niet op de goede plek. De
speeltoestellen zijn nog niet ingegraven. Misschien maandag?

Deze foto is bij de hoofdingang gemaakt. Zo komen ze bij de
bouwplaats.

Maandag 5 en dinsdag 6 februari
Op maandag waren wij ook vrij. Ik ben aan het einde van de
middag wezen kijken. Er lag dichtbij de schutting van Noud
een grote stapel tegels. Een stapel kapotte tegels lag bij de
muur waarop het grote doel stond getekend. De grote
rioolbuizen lagen tussen de binnentuin en de speelplek van
de onderbouw. Ik ben er al doorheen gerend! Gaaf.
De tegels komen van de plek waar het panna veld komt. Op
dinsdag is dit veld uitgegraven. Ongeveer 10 cm diep. Denk ik.
De hekken zijn weer verplaatst. De speeltoestellen staan nog
niet in de grond. Misschien kan dat ook nog niet. Het heeft
vannacht flink gevroren. De binnentuin is ook een beetje
gesloopt. Het ingangshek met de naam ‘Binnenste Buitentuin’
moest eruit, anders pasten de buizen niet.
Aan een kant ligt er al zand op de buizen. De andere kant nog
niet. Dit is voor een soort brug.

Woensdag 7 februari ’18
Er zit al veeeeel zand op de buizen. Met een grote shovel
wordt het zand van het plein naar de buizen gereden. Dat
wordt straks een goede klimberg. Gaaf. De
vogelnestschommel en de gewone schommel zijn opnieuw
ingegraven. De foto rechts is in de ochtend gemaakt. Toen
stonden ze er nog niet. In de middag was ik met Semm op het
plein en toen lag al het zand op de buizen. Klaar!!!

Donderdag 8 en vrijdag 9 februari
Op donderdag en vrijdag was het buiten te koud om te
werken. Tenminste dat denk ik, want ze waren er niet. Ik
denk dat de grond te hard was door het vriezen. Binnen
gingen ze wel verder.

Maandag 12 februari
Hier zie je het pannaveldje al een beetje. Langs de rand liggen
al tegels. O ja, een pannaveldje is een mini-voetbalveldje. Ik
heb gehoord dat er misschien ook een volleybalveld zou
komen, maar ik weet niet precies waar. Of er komen op het
pannaveldje palen waar ze af en toe een net neer kunnen
hangen.

Dinsdag 13 februari
Een dag later liggen de tegels er al in!! Dat gaat heeeel snel. Ik
heb gevraagd of ik ook binnen mag kijken. Dat kan nu niet,
omdat de vloer nog aan het drogen is. Je mag er dan niet op
lopen. Morgen kan het wel. Ik ben benieuwd wat we gaan
zien.

Woensdag 14 februari.
Op Valentijnsdag mag ik dan eindelijk binnen kijken! Best
spannend. We mogen op vloer lopen. Waar gisteren nog
beton lag, ligt er nu al vloerzeil. In een mooie oranje kleur. En
toeval? Een Nederlandse schaatser wint op dit moment ook
goud bij de Winterspelen. Dat horen we op de radio van de
bouwers.
Het is al lekker warm. De radiatoren doen het heel goed.
Als je in het gebouw komt dan recht voor je neus daar staan
de wc’s. Rechts zijn de jongens wc’s. Een zit wc en één sta wc.
Links zijn de wc’s voor de meisjes. Wel 2 zitwc’s achter één
deur. In het midden is de wc voor de juffen.

Bijna overal ligt het zeil er al in. Alleen nog niet in de hal. In
het linkerlokaal staat ook al een kastje. Misschien een
aanrecht? Ben ik vergeten te vragen. In het plafond zitten
gaten. Daar moeten de lampen er nog in. De lokalen zijn best
groot.

Donderdag 15 februari
Op donderdag is het witte zand rondom de speeltoestellen
gebracht. Dit is het valzand.
Na schooltijd stond er een grote vrachtwagen bij de
hoofdingang. Met een takel. En toen werd de bouwkeet weer
opgehaald. Wat is een bouwkeet? Ik denk dat ze hier koffie
drinken, gevaarlijke spulletjes zodat de kinderen er niet bij
kunnen. Ook kunnen ze overleggen met elkaar. Het is jammer
dat ik er niet in ben geweest om precies te zien hoe het er
van binnen uit ziet. Op de foto zie je de vrachtwagen met de
takel. Het blauwe huisje rechts op de foto is een privé toilet
voor de bouwers.

Vrijdag 16 februari
Vandaag hebben ze tegels geslepen. Zodat ze goed passen.
Dan passen de tegels goed tegen de tegels die er al liggen.
Dat is voor het panna veld. Voor het nieuwe gebouw hebben
ze een stoep gemaakt. Dan kunnen de kinderen over de stoep
en niet door het zand naar binnen lopen. Op de onderste foto
zie je een stenen randje bij het deel van de speeltoestellen.
Daardoor blijft het witte valzand beter op de plek liggen.

Maandag 19 februari 2018
Vandaag hebben ze de koprolrekjes op een andere plek
geplaatst. Deze stonden eerst voor het grote speeltoestel van
de onderbouw. Nu staan ze óp het onderbouwplein. Voor de
Binnenste Buitentuin en tussen de rioolbuizen en de zandbak
in. Het lijkt alsof de rekken minder diep zijn gezet en dus
hoger zijn. Om de andere speeltoestellen is het witte valzand
in een mooi boog gedaan. Misschien komt er nog wel een
rand van steen tussen.

Het Pannaveld lijkt af te zijn. Komen er nog goals op? Ik weet
het niet. Misschien de witte doeltjes van het middenbouw
plein wel verplaatst. We gaan zien. Misschien ga ik het ook
nog wel vragen.
Bij de deur van het nieuwe gebouw kan je de kapstokken al
zien hangen. Ook de verwarming hangt er. Ik wil vragen of ik
woensdag weer naar binnen mag kijken.

Dinsdag 20 en woensdag 21 februari 2018
Na de vorige keer dat ik in mijn logboek heb geschreven,
hebben de bouwers de wc-hokjes neer gezet. Die zie je
hieronder op de foto’s. De hekken, waardoor niemand bij het
gebouw kon komen, zijn nu open gemaakt.
Vandaag hebben ze de tafels en de kasten en de meubels in
de klas van Karin naar het nieuwe gebouw verhuisd. De klas
van juf Ingrid en Mirthe, waar ik in zit, zijn ook aan het
verhuizen, maar niet naar het nieuwe gebouw. Wij gaan
morgen naar de klas van juf Karin verhuizen.

Foto’s van het verhuizen.

Donderdag 22 februari
Jaaaaaa!! Op donderdag ben ik verhuisd naar het nieuwe
klaslokaal. Dat ging heel snel met hulp van de ouders. Fruit en
drinken deden we al in de nieuwe klas.
Ik heb de hele dag helpen inpakken. Tijdens het verhuizen
ging wat vel van de vinger af. Daardoor kan ik niet goed
schrijven.

Vrijdag 23 februari
Deze dag werd er verder gewerkt aan de rioolbuizen. Langs
de zandranden komen mooie houten palen. Zodat het zand
niet weg schuift. Het ziet er al mooi uit. De eerste foto is
genomen vanuit de Binnenste Buiten tuin. Ook is begonnen
met het afbreken van de boomhut.

Maandag 26 februari
Vandaag is het vakantie. Toch ben ik aan het einde van de
middag wezen kijken. Het is ontzettend koud. De mannen
werken buiten gewoon door. Brrr. Er is veel gedaan. De
hekken zijn weg. De boomhut is weg. Dat is wel jammer.
Maar Anita de baas zei dat er een nieuwe boomhut komt.
Hopelijk wel snel.
En ze zijn begonnen met het nieuwe fietsenstalling. Bij de
deuren van juffen Anita en Carry. Het wordt een hele mooie,
ook met houten palen. Aan de zijkant (bij Yasmine) wordt
alles kaal gemaakt.

De hekken zijn weg

Wat mist hier?

Druk bezig

Dinsdag 27 februari
Ik weet niet zeker of er vandaag wel gewerkt is. Misschien
was het te koud. En er is ook een beetje sneeuw gevallen. De
rij met palen voor de nieuwe fietsenstalling is klaar. Ik heb de
palen geteld. Ra ra ra ra hoeveel zijn het er? Morgen lees je
het antwoord.
Er werd al volop gerend op de bult over de rioolbuizen. Gaaf!

Woensdag 28 februari
En vandaag is het nog kouder. Er is wel wat gewerkt. Er liggen
veel palen klaar. Zie de foto hieronder. Ook voor het
fietsenhok? Dat weet ik nog niet. O ja, het antwoord op de
vraag van gisteren is 184 palen. Er is gewerkt achter het
nieuwe gebouw. Daar staan al 2 survivaltoestellen.

Vrijdag 2 maart 2018
Wauw! De nieuwe boomhut is heeeeeeeeeeel coooooooool.
Echt gaaf en best groot. Wat een verrassing.
Maar is het wel een echte boomhut? De hut staat niet tegen
de boom aan..... En er liggen wat stoepranden klaar bij de
fietsenstalling. Ik denk dat het te koud is om het in de grond
te leggen.

