9 maart 2021
Betreft informatie over de renovatie en tijdelijke huisvesting van De Fontein

Beste ouders/verzorgers,
Vernieuwing en verbetering
Al een paar maanden wordt op de achtergrond hard gewerkt aan een ontwerp voor de vernieuwing
van onze school. Het bestaande gebouw wordt zodanig aangepast dat het voldoet aan alle eisen op
het gebied van duurzaamheid (energiezuinig) en luchtkwaliteit. Dit betekent bijvoorbeeld dat het
hele dak en alle ramen worden vervangen (beter geïsoleerd). Ook alle vloeren en wanden worden in
het nieuw gestoken. Het gebouw gaat een moderne en frisse uitstraling krijgen!
De indeling van de school zal ook op sommige punten veranderen. Om u alvast een indruk te geven
van hoe de uitstraling van het gebouw gaat worden toon ik u hieronder enkele afbeeldingen.

Tijdelijke huisvesting
Tijdens de renovatie van onze school kunnen we natuurlijk niet in ons gebouw blijven. We moeten
tijdelijk naar een andere locatie. De gemeente Alkmaar heeft vorige week het besluit genomen dat
De Fontein tijdelijk gaat verhuizen naar het leegstaande gebouw van de Wegwijzer aan de
Stalpaertstraat. Ook onze peuterspeelzaal van SKOA gaat naar dit gebouw.
Om welke periode gaat het?
In de zomervakantie gaan we verhuizen zodat we na de vakantie kunnen starten in het gebouw aan
de Stalpaertstraat. In februari 2022 zal de renovatie zijn afgerond en is het de planning dat we na de
Voorjaarsvakantie weer teruggaan naar ons dan vernieuwde gebouw.
Wat is verder nog van belang?
Het gebouw aan de Stalpaertstraat is groot. De gemeente wil een deel van het gebouw dan ook
tijdelijk verhuren aan Islamitisch Centrum Bilal, omdat zij ondertussen een nieuw centrum laten
bouwen.
We hebben met Bilal contact over het samengebruik van het gebouw. Afgesproken is om als goede
buren gebruik te maken van het gebouw. Er zullen in het gebouw gescheiden ruimtes voor de school
en Bilal zijn en ook gescheiden entrees waardoor de kinderen niet in contact zullen komen met
volwassenen en zij niet met de kinderen.
Vragen?
Er zal vast het een en ander op ons afkomen maar we hebben erg veel zin in deze vernieuwing van
het schoolgebouw en kijken uit naar het prachtige resultaat! De komende maanden zullen we u
uiteraard op de hoogte houden van de voortgang van de renovatie en de tijdelijke huisvesting. Indien
u nu al vragen heeft over bovenstaande informatie dan kunt u die altijd stellen aan de directie van de
school via Social Schools of via email directiefontein@ronduitonderwijs.nl.
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