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Nieuwsbrief van oktober 2022
Een nieuwe school voor Klein Zundert
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 ontwerp voor de nieuwe school is af. Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatieavond 
op dinsdag 18 oktober. Op deze informatieavond wordt er door Jaap Bekkers van architectenbureau 
‘Bekkers, Grosfeld en van der Velden’ een presentatie gegeven over het ontwerp van de nieuwe school. 
Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook vragen stellen en meedenken over de invulling van het terrein 
rondom de school.

Meld u aan voor de bijeenkomst
De bijeenkomst is op dinsdag 18 oktober in de huidige St Antoniusschool. Inloop is vanaf 19:00 uur. De 
presentatie start om 19:15 uur. Wij ontvangen vooraf graag uw aanmelding. U meldt zich aan door een 
e-mail te sturen naar antoniusschool@spoz.nl. 
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Informatie over de tijdelijke huisvesting 
Het schooljaar 2022-2023 is alweer een aantal weken aan de gang. Een schooljaar waarin er veel staat 
te gebeuren voor de leerlingen en de leerkrachten van de St. Antonius. 

Voor de zomervakantie heeft u informatie ontvangen over de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting. We 
gaan helaas later dan gepland verhuizen naar de tijdelijke units bij het Jeekaacee gebouw en lokalen 
in de  Annaschool. De verhuizing vindt plaats op vrijdag 17 februari 2023. Deze datum is nog  onder 
voorbehoud, omdat we in afwachting zijn van het vleermuizenonderzoek dat in oktober wordt afgerond. 
Ook is de gemeente nog bezig met de aanbesteding en de vergunningsprocedure van de tijdelijke 
schoolunits. Als de verhuizing definitief doorgaat, dan zijn de leerlingen vrij op vrijdag 17 februari 2023 
en op maandag 27 februari 2023. Zo kunnen de leerkrachten de tijdelijke klassen helemaal in orde 
maken om op dinsdag 28 februari 2023 goed te kunnen starten.

Kijk op www.zundert.nl/scholen voor een overzicht van alle nieuwsbrieven.

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. 




