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Hart van Heemsker k

De Kdriboe, bouwkosten 7,6 miljoen eurc,

telt tíen lokolen. Dat wos er voor het goe-

de eentje te weiní1. De personeelskamer

ís inmíddels ol opgeofÍerd als elÍde lokool.
zo'n nieuwe school trekt aon en ddtzelÍde
doet het populoire contínurooster, ver-
klaoft Schweitzer.

Meer snufies: vloerverwqrming, extro

isolerend glos, dokromen voor extro dag-

lícht, outomatische uitschdkeling von de
computers. De buitenmuur ls voorzíen
von neststenen voor gíerzwqluwen. De
natuurtuin rondom de school zit vol ver-

rossingen: een amÍíthedter voor een bui-

tenles, een doolhof vdn wilgentenen, een
vlindertuin, een wdterbron. Een en ander
is tot stond gekomen met bijdrdgen van
het buurlteam, de ouders, de gemeente

en Jantje Beton. Tot zover het verslaq van
Jon Eutter.

Henk Schweitzer gaat verder:

De Kariboe is begonnen met een nieuw

uniek onderwilsconcept en andere

schooltijden. Het is een brede school ge-

worden met continurooster, gebaseerd

op het schoolprofiel 'duurzame school'.
Het schoolprofiel ên de slogan 'samen

maken we de toekomst' drukken kernach-
tig uit wie we ziin en waar we voor staan.
Ons team heeft duidelUk affiniteit met

natuur en milieu. In de eerste plaats via

ons gebouw en onze natuurspeelplaats.

De natuur beleven, de natuur zelf mee-

maken, er midden in staan, er dingen in
doen in plaats van er alleen via boeken
ên de w, van een afstandje dus, naar te

kiiken, ziin van onschatbare waarde. Hier

leren en waarderen kindeíen steêds meer

over en van de rijkdom en de diversiteit
van de natuur. Van daaruit groeien het
gevoel van noodzaak en de energie om
voor de natuur en ons leefmilieu oD te ko-

men. We zoeken de profilering van onze
school niet alleen in het gebouw en de
natuurspeelplaats, maar proberen deze

ervaringen ook in het onderwijs te intê-
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greren. Kinderen kunnen naar aanleiding

van wat zij al spelend en werkend in de

schooltuin, de natuurspeelplaats en het

duurzame gebouw ervaren veel leren; dit

gebeurt echter alleen wanneer zij het hoe

en waarom daarvan leren begrijpen

Onze keuze om een brede, groene en

duurzame school te zijn, lag voor de hand

omdat wij op steenworp van één van de

mooiste natuurgebieden van Nederland

schooltijden om gebruik van kan maken.

Wij merken nu al dat er door de buurt en

de kinderen intensief op wordt gespeeld

en dat meer buurtbewoners waaronder

veel ouders hun neus op de speelplaats

laten zien. Zich erbij betrokken voelen

en er gezamenlijk voor zorgen dat het zo

mooi blijft als het nu is.

De Kariboe mag zich als vernieuwings-

school inmiddels verheugen in veel lan-

deli ike aandacht. Het bezoek van PrinsesEchter veel van onze kinderenwonen.
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komen daar niet of nauwelijks. Het snelle

verkeer aan de Mozartstraat en het vaak

gekluisterd zijn achter televisie en compu-

ter zorgen daar voor. Belangrijk voor ons

was de keuze voor een natuurspeelplaats

bij de school om de natuur de wijk in te

brengen en voor iedereen toegankeli jk

te laten zijn een logische stap. Dit bete-

kent dat de speelplaats openbaar terrein

is geworden en dat iedereen er buiten de

Laurentien op de dag van de duurzaam-

heid op 11 november 20L1 en het be-

zoek van charles Moore de ontdekker

van Plastic Soup waren het afgelopen jaar

hoogtepunten. Dat onze school steeds

duideli jker te vinden is bleek wel uit het

teleioontje dat vorige week uit Hilver-

sum kwam. Deze week werd door het

NOS jeugdjournaal bekend gemaakt dat

op 4 mei a,s. onze school als studioloca-

ilí,',{
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tie gebruikt zal worden voor een thema-

uitzending van 'Zapp your planet' over

duurzaamheid. Deze uitzending, die maar

liefst een half uur duurt, met de leerlin-

gen van groep 7 en 8 als hoofdrolspelers

is op 10 mei op televisie uitgezonden.

Parkeergarage
De DEKA garage vormt nog steeds een

bron van discussie op verjaardagen en

parti jen. Wie mag daar nu eigenli jk parke-

ren? ledereen, want het is een openbare

parkeergarage. Sinds enige ti jd staan de

openingsti jden en parkeertarieven duide-

li jk aangegeven. Het eerste uur parkeert

u gratis. Doet u meer dan € 15,00 bood-

schappen bij de DEKA-markt, even uw

parkeerkaart gratis met een uur laten op-

waarderen bi.jde kassa. Geen boodschap-

pen gedaan, dan betaalt u het tweede uur

€ 0,30 per kwartier. Het derde uur en lan-

ger kost € 0,50 per kwartier.

Vanaf de eeíste en tweede verdieping

komt u met de twee grootste liften uit

in de winkel. Voor een bezoek aan de

Jansheeren of het zorgplein "Heemskern"

kunt u het beste op de tweede verdieping

parkeren. De liften (achter de grote l iften)

leiden rechtstreeks naar het zorgplein

en kómen op de begane grond buiten de

DEKA-winkel uit. De parkeergarage is elke

dag, behalve op zondag, van 08.00 uur

tot 22.00 uur geopend.
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