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Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de nieuwbouw en verhuizing van de
basisscholen De Touwladder en De Bouwhof in Ugchelen. Deze informatieavond wordt gehouden op
maandagavond 27 mei a.s. van 19.00 - 20.30 uur in het dorpshuis Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81
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Waarom deze informatieavond?
De Touwladder en de Bouwhof gaan fuseren per zomer 2020 en zullen verder samengaan op één
locatie. De locatie voor de school is de huidige locatie van de Touwladder aan de Bogaardslaan 75. Uit
onderzoek is gebleken dat een verbouwing niet voldoende is en daarom is ervoor gekozen om een nieuw
gebouw te realiseren. De nieuwbouw zal begin 2020 starten en in 2021 gereed zijn.
Tijdens de bouwwerkzaamheden zullen de leerlingen van de Touwladder voor de duur van ruim een jaar
verhuizen naar de locatie van de voormalige basisschool de Steenbeek aan de Hoenderloseweg.
De leerlingen van de Bouwhof blijven op hun huidige locatie zitten, totdat de werkzaamheden aan de
Bogaardslaan klaar zijn.

Wie zijn er uitgenodigd?
De informatieavond is bedoeld voor de omwonenden en bedrijven van de nieuw te bouwen school aan de
Bogaardslaan en de locatie De Steenbeek aan de Hoenderloseweg. Ouders/verzorgers van de leerlingen
van de Touwladder en de Bouwhof ontvangen via de scholen een uitnodiging om ook de eerste schetsen
van de school te komen bekijken op de school.

Opzet van de avond
De inloop is vanaf 18.30 uur. Het inhoudelijke deel start om 19.00 uur.
Na een welkomstwoord lichten Bas Nix (Lid Raad van Bestuur a.i) en Renate van lersel (bovenschools
directeur van De Touwladder en De Bouwhof) peBO Apeldoorn de plannen, planning en overige
informatie over het traject van het nieuwe schoolgebouw toe.
Daarbij hoort ook een toelichting over de verhuizing van de leerlingen van de Touwladder naar de
tijdelijke locatie de Steenbeek.

Behandeld door: J. Sabandar
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Aansluitend kunt u op verschillende informatieborden en kaarten meer specifieke informatie bekijken en
eventuele vragen stellen.

Graag tot ziens op maandag 27 mei a.s.!

Met vriendelijke groet,
Mede namens peBO Apeldoorn

,J
Linda Bruning
Projectleider
Gemeente Apeldoorn
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