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Nieuwsbrief December 2021 

Terugblik 
 
De eerste vier maanden in het nieuwe gebouw zijn 
voorbijgevlogen. Wat is er veel gebeurd, wat is er hard gewerkt 
en, gezien de hele Covid problematiek, wat heeft u met ons 
meegedacht. Vooral ook bij het overwegen of uw kind met 
klachten wel of niet naar Het Gele Park zou kunnen gaan. 
Dank voor uw begrip onder deze steeds wisselende 
omstandigheden! 
Het blijft jammer dat we u zo weinig in het gebouw hebben 
mogen verwelkomen. Zeker gezien de prachtige kerstboom in 
de hal Smaragd en de versieringen die de Activiteitenraad 
samen met het team in het gebouw heeft aangebracht. 
 
Het gevoel dat we er samen voor staan en er samen voor gaan, de eerste kernwaarde van Het Gele 
Park, wordt hiermee bewaarheid en uw inbreng versterkt dat! Ook voor het nieuwe jaar geldt wat ons 
betreft… 

Ga je mee, dan gaan we samen! 
 

 

Inhoud van deze nieuwsbrief: 
• Kerst 
• Bovenverdieping: buitenschoenen uit! 
• Gebouw, ventilatie en Covid 
• De bibliotheek op school  
• Gevonden voorwerpen 
• Verkeerssituatie van Raesfeltstraat/ van Reedestraat  
• Beplanting speeltuin 
• Smaragdjes 
• Fijne feestdagen 
 
 
Bovenverdieping à voortaan buitenschoenen uit  
 
Na veel overleg en het inwinnen van advies bij verschillende schoonmaak- en vloerenbedrijven, zijn we 
tot de conclusie gekomen dat het weren van buitenschoenen op de bovenverdieping de enige 
oplossing is voor de vervuiling die we daar ervaren. Het 'natuurlijk spelen', een belangrijk punt van de 
visie van HGP, heeft het nadeel dat er veel zand mee naar binnen wordt genomen. Boven lijkt het af en 
toe een ‘zandbak’. Daar valt niet tegenop te poetsen, vandaar dit besluit.  
We gaan de komende maanden proefdraaien en kijken op welke manier we dit logistiek, met uit- en 
aandoen van schoenen, in goede banen kunnen leiden. We beginnen na de vakantie als volgt: 
• De kinderen van de bovenverdieping trekken hun schoenen uit in het halletje, bij het balkon waar 

ze normaal ook binnen komen. Daar trekken ze ze ook weer aan als ze buiten gaan spelen of naar 
huis gaan. 

• De kinderen van de groepen blauw h, blauw i en blauw j gebruiken voortaan de hoofdingang als 
entree. Zij verwisselen hun schoenen in het halletje naast de hoofdingang. 

• Kinderen mogen op sokken naar hun groep, maar ze mogen ook binnen-schoenen meenemen en 
in Het Gele Park achter laten. Dat mogen ook sloffen zijn. 

• Mocht uw kind op een of andere manier een uitzondering vormen, bijvoorbeeld in verband met 
orthopedische schoenen of steunzolen, wilt u dan contact opnemen met de leerkracht om daar 
afspraken over te maken? 

 
Voor de benedenverdieping zijn we er nog niet uit en blijft nu alles nog bij het oude. Hier komen we 
later op terug. 
Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking! 
 
 

Nieuwsbrief 
 
De nieuwsbrief van Het Gele Park gaat 
over algemene zaken, het gebouw en 
het buitenterrein. Organisatie-specifieke 
informatie krijgt u via de eigen 
organisatie/ school. De nieuwsbrief 
verschijnt in principe in de week voor 
elke schoolvakantie. 
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Ventilatie in Het Gele Park en Covid 
 
Tijdens de bouw van Het Gele Park, een jaar of wat geleden, werden we geconfronteerd met het 
nieuwe virus Covid-19. Daarom hebben we tijdens het bouwproces zaken aangepast.  
• De blowers voor het drogen van handen hebben we ingeruild voor de no-touch bediening van de 

kranen. Daarmee beperken we het circuleren van aerosolen in de toiletruimtes.  
• De lucht die we ventileren zouden we voor 40% hergebruiken in 

verband met de warmte die je zo behoudt. Energie- en 
milieutechnisch gezien beter, natuurlijk. Echter het circuleren van 
‘gebruikte’ lucht brengt het risico mee dat er mogelijke 
besmettingen mee circuleren. Dat is aangepast en er wordt nu 100% 
verse lucht van buiten ingenomen. Die gaat vervolgens langs een 
aantal filters en wordt vervolgens gebruikt voor verwarming/koeling 
van het gebouw. Schonere lucht is er niet! Daarnaast heeft elke 
groepsruimte zijn eigen meetinstrumenten en eigen mogelijkheden 
om meer of minder te ventileren op basis van de gegevens van die 
instrumenten. 

 
Kortom, naar ons idee kan je als het om ventilatie gaat, het beste in Het Gele Park zijn! We denken dat 
het aantal besmettingen van kinderen met Covid in Het Gele Park door onze uitstekende ventilatie, ver 
onder het landelijke gemiddelde ligt… 
 
 

Beplanting speeltuin 
 
Nog net in dit jaar zijn de tuinen van Geerdink 
erin geslaagd om de beplanting in de 
speeltuin aan te leggen. Namen als ‘Cornus 
mas’, ‘Ilex aquifolium’, ‘Buddleja alternifolia’ 
zeggen u misschien niet alles maar als we het 
hebben over vlinderstruik, frambozen, 
bamboe, knot wilgen, geranium enz. komen 
er vast beelden bij u op. We hopen dat als 
alles straks goed aangeslagen is, u ook een 
kijkje kunt komen nemen in de speeltuin van 
Het Gele Park. Waarschijnlijk kunnen we dan 
ook de vruchten plukken van de gewassen 
die in de moestuin verbouwd gaan worden. 
Die zullen dan te zijner tijd via de webwinkel 
van Het Gele Park, opgezet door onze sbo-
leerlingen, aan u aangeboden worden. 

 
 

De Bibliotheek Op School 
 
De bibliotheek op school wordt al druk bezocht door kinderen, leerkrachten en ouders. Het is erg fijn om 
te merken dat er veel gelezen wordt, immers lezen moet je doen! Dat prikkelt de fantasie en zo word je 
nog een enthousiastere lezer! 
We zijn ook erg blij met de nieuwe vrijwilligers die zich aangemeld hebben. Dank daarvoor! Mocht u 
interesse hebben om aan te sluiten bij de groeiende club vrijwilligers, dan kunt u zich aanmelden via 
info@hetgelepark.nl! Tot slot willen we u nogmaals attenderen op het feit dat u na schooltijd, samen 
met uw kind, gebruik kunt maken van de bibliotheek. Dat kan op: Maandag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag van 14.00-14.30 u. Helaas is dat nu i.v.m. Corona-maatregelen even niet mogelijk. 
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Gevonden voorwerpen 
 
De gevonden voorwerpen uit de afgelopen periode hebben een week voor de kinderen ter inzage 
gelegen. Drie kratten waren het deze keer. We hebben het restant deze week opgeruimd en naar de 
kleding-inzameling gebracht.  
Ter info: vóór elke vakantie leggen we de spullen (ook (fietsen)sleutels!) een week ter inzage voor de 
kinderen neer. Daarna ruimen we de overgebleven spullen op. Mocht uw kind in de toekomst spullen 
kwijt zijn, kom dan zelf even meekijken bij de gevonden voorwerpen. U kunt zich daarvoor melden bij 
de receptie. 
 
 

Verkeerssituatie van Raesfeltstraat/ van Reedestraat na de kerst 
 
Zoals u misschien gemerkt heeft is de gemeente aan de overkant van Het Gele Park bezig met het 
aanpassen van de infrastructuur, de wegen en voetgangers voorzieningen. We krijgen regelmatig 
updates van de nieuwe situatie, waar u en de kinderen rekening mee kunnen houden. Aan het eind 
van deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de situatie zoals die na de kerst ontstaat. 
 
 

Smaragdjes 
 
Er gebeuren, vaak spontaan, mooie dingen in Het Gele Park. Die pareltjes willen we bij tijd en wijle met 
iedereen delen. We noemen ze ‘smaragdjes’. 
 
- Pieter, een jongen met het syndroom van Down, is spontaan bij de groep van Saskia, groen F van 

het basisonderwijs, gaan zitten. Hij wilde ook met hen meedoen en vormt nu af en toe een 
medeleerling, met zijn eigen werk, bij de groep.  

- De muzieklessen vormen een mooie en welkome afwisseling in de activiteiten in Smaragd, de 
centrale hal. De fietscontroleurs van Veilig Verkeer Nederland zeiden genoten te hebben van het 
concert dat hen ten gehore kwam, toen ze er een kopje koffie hadden gedronken. 

- De kinderen van het speciaal basisonderwijs die de bestellingen via hun webwinkel in orde 
moesten maken, waren verrast door de grote vraag naar kerst- pakketten en -artikelen! Bedankt 
allemaal, voor jullie bestellingen. 

 
 

2021 à 2022! 
 
Er staan veel tweeën in het jaartal 2022. Wat zou dat betekenen? Al googelend kom je dan al snel uit 
bij de numerologie en daar vind je terug dat de ‘energie’ van het getal 2 o.a. verbonden is met 
‘samenwerking’. We spreken dan ook de wens uit om de fijne samenwerking die we het afgelopen jaar 
met u ervaren hebben, te continueren en verder uit te bouwen!  
 
 
 
 

We wensen u, uw naasten en 
kinderen alle goeds, in goede 
gezondheid, voor 2022! 
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