Beste ouder(s) / verzorger(s) van PantaRhei,

Betreft: aanleg bouwweg omstreeks half november 2019

1. Situatie:
Zoals eerder met u gecommuniceerd zullen wij de komende jaren te maken krijgen met
bouwactiviteiten. De reden is dat de kinderen van de gezinnen die voor de scholen in
de Polderwijk kiezen niet meer ondergebracht kunnen worden in de huidige 2
scholen in de Polderwijk. De volgende bouwactiviteiten vindt de komende jaren
plaats:
a. Fase 1: uitbreiding gebouw PantaRhei:
Bouw boven het Kindercentra Go. Er komen daar 4 lokalen die door de gemeente gebouwd
worden. Dat is de reden dat Go tijdelijk uit het gebouw moet. In het huidige gebouw
vindt dagopvang plaats en dat gaat niet samen met lawaai tijdens de bouw. Go krijgt
onderdak in de tijdelijke huisvesting achter de balletschool.
Op de tekening hieronder (gezien vanuit Kaleidoscoop) ziet u rechts de sporthal, links op de
verdieping komen de nieuwe lokalen. Deze lokalen mogen Panta Rhei en
Kaleidoscoop in gebruik nemen. Dat is de reden dat ook aan de pleinkant van
Kaleidoscoop een ingang en trap komt.
Laden en lossen van bouwmaterialen zal langs het plein van Kaleidoscoop gaan. Uiteraard
wordt dat door bouwhekken afgezet.
De sporthal zal via het plein van Kaleidoscoop bereikbaar blijven.

b. Fase 2: uitbreiding Kaleidoscoop:
Bouw 4 lokalen en een speelzaal die de school in eigen beheer mag bouwen. De verwachting
is dat daar direct na afloop van de bouw op Kindercentra, gebouwd gaat worden. Dit
is uiteraard afhankelijk van beschikbaarheid architect, aannemer, onderaannemers,
de planning etc. (schooljaar 2020-2021).

2. Bouwweg:
Er zal een bouwweg aangelegd worden waar bouwmateriaal aan- en afgevoerd moet
worden. Dat moet op een veilige manier gebeuren. Daarover is nauw contact met de
gemeente. Tevens worden afspraken gemaakt over tijdstippen aan- en afvoer van de
bouwmaterialen. Hoe gaat deze bouwweg eruit zien, waar komt deze en hoe kunt u
de school bereiken?
a. Waar komt de bouwweg?
In bijgaande tekening kunt u zien dat de bouwweg geplaatst wordt naast Kaleidoscoop waar
nu het fietspad ‘Paseo Alexia’ en de groenzone is. Ook kunt u zien dat een deel van
het plein daar afgezet wordt zodat de bouw zo veilig mogelijk plaatsvindt. (blauw
gearceerd)
Het voetpad aan de kant van de huizen, de struiken en ruimte tussen de school en de
struiken blijven intact. Een paar fietsenrekken zullen mogelijk verplaatst worden
zodat er genoeg ruimte is om langs de school te lopen.
Voor de meesten van u zal deze bouwweg weinig problemen opleveren. Zij die op de fiets
vanaf de rotonde Kwartiermakerslaan komen, kunnen (zie rode pijl op tekening) via het
voetpad lopen of omfietsen via Weerribben/Groesbeek.
Wij hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven om op een veilige manier de
school te bereiken. Indien u suggesties heeft dan horen wij dat graag.
Het is geweldig dat de school zo hard groeit, wij willen graag dat al onze kinderen op
dezelfde locatie op de Gedempte Gracht naar school blijven gaan. Dat heeft echter
ook consequenties. Met elkaar maken we daar het beste van.
Met vriendelijke groet,
Simon Neutel,
dir. PantaRhei

