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Een nieuwe school voor Klein Zundert
Klein Zundert krijgt een nieuw schoolgebouw!
Klein Zundert krijgt een nieuw schoolgebouw waar leerlingen met plezier kunnen leren. Alleen dan is het 
mogelijk om samen stappen te maken. Als individu, als groep, en als school. Klaar voor de toekomst!
 
De nieuwe St. Antonius komt op de plek waar nu het huidige gebouw staat
Dit betekent dat er heel wat verandert in de buurt én dat alle leerlingen en leerkrachten tijdelijk ergens 
anders heen gaan. We kunnen ons voorstellen dat u hierover graag op de hoogte blijft. Daarom hebben 
we deze nieuwsbrief. 

Informatie over de nieuwbouw
Het schoolgebouw wordt ontworpen door Grosfeld Bekkers Van der Velden architecten uit Breda. Het 
wordt een duurzaam gebouw omgeven door een park dat mooi past in de buurt, zodat leerlingen, 
leerkrachten en omwonenden er profijt van hebben. In het najaar organiseren we een bijeenkomst voor 
geïnteresseerden om het ontwerp toe te lichten. 
 
De planning is om na de kerstvakantie te starten met de sloop van het bestaande gebouw. Deze 
planning is onder voorbehoud. Het kan namelijk zijn dat we dit najaar eerst nog maatregelen moeten 
nemen vanwege vleermuizen die het huidige gebouw als verblijfplaats gebruiken. Vleermuizen en hun 
verblijfplaatsen zijn in Nederland beschermd door de Wet natuurbescherming. Veel vleermuizen houden 
zich op in spouwmuren en daken van normale huizen en kantoren. Vleermuisonderzoek is daarom nodig 
bij werkzaamheden als sloop, renovatie of na-isolatie. Ons onderzoek loopt van april tot en met oktober. 
Preventief zijn in april 2022 vleermuiskasten geplaatst in de directe omgeving van de school. Pas in 
oktober 2022 weten we of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Op dat moment kunnen we de gevolgen 
voor de planning inschatten.
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Informatie over de tijdelijke huisvesting
We starten het schooljaar 2022-2023 in ons huidig gebouw. Tijdens de sloop en de bouw van de school, 
gaan leerlingen en leerkrachten tijdelijk naar twee andere locaties: naast het Jeekaacee gebouw in 
tijdelijke schoolunits of naar lokalen in de Annaschool. In het meest gunstigste geval is dit na de 
kerstvakantie. Anders is de verhuizing op een later moment in het schooljaar. 

De meeste groepen gaan naar de tijdelijke schoolunits bij het Jeekaacee gebouw. Dit zijn in ieder geval 
de groepen 1 tot en met 5. We zijn nog in overleg welke groepen en hoeveel leerlingen naar lokalen in de 
Annaschool gaan. Zodra we hier meer over weten, informeren wij u. Dit geldt ook voor de schooltijden op 
de twee locaties; de verkeersveiligheid; het ophalen en brengen van de leerlingen op de twee locaties; 
en de afstemming met de vso en de bso. 

Heeft u na het lezen nog 
vragen?
Neem dan gerust contact met 
ons op. We proberen u dan zo 
goed mogelijk te helpen. Weet 
dat wij soms ook niet direct 
een antwoord hebben. We 
vragen hiervoor uw begrip. 

Gemeente Zundert
gemeente@zundert.nl
Tel: 076 – 599 56 00. 

Op maandag tot en met 
donderdag van 
08:00 tot 17:00 uur. 
En op vrijdag van 
08.00 tot 12.30 uur.

St. Antonius
antoniusschool@spoz.nl
Tel: 076 – 597 35 98. 

Tijdens schooldagen. 




