
 

         Warffum, 14 juli 2022  

Aan onze ouders en verzorgers, 

 

Nog even en dan gaan we verhuizen met elkaar naar onze nieuwe plek in het Kindcentrum Warffum. 

De nieuwe school wordt nu nog gebouwd en dit verloopt momenteel voorspoedig.  

Planning 

De planning zegt op dit moment dat onze nieuwe school eind november wordt opgeleverd. Deze 

datum is het streven. Er is ons gezegd dat we altijd rekening moeten houden met een mogelijke kink 

in de kabel. Niemand wil dit, maar het kan. Denk bijvoorbeeld aan de leveringen van materialen. Het 

is momenteel al uitgesteld van de herfstvakantie naar eind november.  

Verhuisweek  

Om de verhuizing goed te kunnen uitvoeren (en alles wat er komt kijken bij het klaarmaken van een 

nieuwe fijne plek) zullen onze leerlingen een extra week vakantie krijgen, zodat wij alles kunnen 

verhuizen én de school kunnen inrichten. De kinderen komen dan in een school die ‘klaar’ is. Dit is 

voor iedereen het prettigst. Dit hebben wij gedaan in overleg met de MR. Maakt u zich geen zorgen 

of de kinderen achter gaan lopen door een extra week vrij. We weten dat we een week dicht zijn 

vanwege de verhuizing en houden daar in ons programma rekening mee. 

Wanneer? 

Zoals het nu lijkt zullen we een extra week vakantie aan de kerstvakantie ‘vastplakken’. Dit houdt in 

dat de kinderen van 19 december t/m 23 december extra vrij zijn. Echter is deze extra week onder 

voorbehoud van de oplevering en nog niet volledig definitief! Zodra wij de exacte datum ontvangen, 

zullen wij deze zo snel als mogelijk met jullie als ouders delen, omdat wij goed begrijpen dat dit voor 

jullie ook lastig kan zijn. Half oktober zullen we dit uiterlijk met jullie als ouders communiceren.  

Uiteraard zullen wij tegen die tijd ook een aangepaste planning maken rondom bijvoorbeeld de 

Kerstviering.  

 

Vriendelijke groet, 

Ilona Smalbil (directie obs Jansenius de Vries)  

Mathilde Lievers (directie cbs De Rank) 


