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Het bouwjournaal eind 2015 sloot ik af met het 
uitspreken van de hoop op een probleemloze 
bouw en de planning om de nieuwe Bos en Duin-
school op 1 augustus 2016 in gebruik te kunnen 
nemen.

Zo blijkt eens te meer dat bouwen een complex 
proces is met vele variabelen en onvoorziene 
situaties. Al met al dus een hele prestatie om in 
nauwelijks twee jaar tijd een schoolgebouw mét 
ondergrondse gymzaal te ontwikkelen en te bou-
wen.

Dankzij de inspanning van velen is dit gelukt 
en kon op 13 oktober de nieuwbouw tijdens 
een spetterend feest officieel in gebruik worden 
genomen.

Tijdens de opening is iedereen die zich vlak na de 
brand en tijdens het ontwikkel- en bouwproces 
hebben ingespannen in het zonnetje gezet. Op 
de foto verderop in dit bouwjournaal is dit goed 
te zien.

Voor op deze plek wil ik me dan ook beperken 
tot het nogmaals feliciteren van het team van de 
Bos en Duinschool en Astrid Kaandorp met hun 
prachtige school.

Petra de Waard - Salomo,
directeur bedrijfsvoeringApril dit jaar moesten we op de ouderavond 

helaas toch mededelen dat er vertraging was 
ontstaan door omstandigheden buiten onze in-
vloedsfeer. Vertraging die, ondanks alle inspan-
ningen, niet meer kon worden ingelopen.

Gepensioneerd Salomo stafdirecteur Hans Zoutendijk, die bij de start van de bouw betrokken was, en 
Petra de Waard proosten op de prachtige nieuwe Bos en Duinschool.

FELICITATIE MET EEN PRACHTIGE SCHOOL

HEEL BLIJ MET DE NIEUWE SCHOOL Na  ruim twee jaar noeste arbeid is de nieuwe Bos 
en Duinschool nu klaar om in gebruik te nemen. 
De kinderen hebben inmiddels al weer enkele 
weken les gehad in het nieuwe gebouw en het is 
duidelijk dat zij zich direct helemaal thuis voelen. 
Ook het Bos en Duin-team voelt zich thuis in het 
schoolgebouw wat licht, modern en zeer functi-
oneel is ingericht, maar dat toch het vertrouwde 
gevoel van de oude school heeft weten de behou-
den. Wij zijn blij dat het gelukt is een gebouw te 
realiseren wat uitstraalt waar we voor staan: een 
veilige plek om samen onze kinderen in groot te 
brengen tot zelfverzekerde en stabiele individuen 
en een plek om elkaar te ontmoeten. Wat zullen 
we in de jaren die komen genieten van de nieuwe 
school. Ik wil iedereen die er samen met ons voor 
gezorgd heeft dat  het schoolgebouw zo bijzonder 
geworden is en de school deze stormachtige tijd 
heeft doorstaan ontzettend bedanken voor hun 
inzet. Ik nodig u van harte uit op onze vertrouwde 
plek in het Bloemendaalse bos om ons nieuwe 
gebouw te komen bewonderen en de sfeer te 
komen proeven van onze school in actie.

Astrid Kaandorp - Directeur Bos en DuinschoolAstrid Kaandorp opent de receptie feestelijk met champagne.



Van links naar rechts: Serge Steenman-Logtenberg, Sandra Vlaar (mededirecteur van Les Petits) en Roger Muuse zijn erg blij dat de nieuwe school
nu in gebruik genomen is.

Het schoolplein ademt weer het vertrouwde gevoel 
van de Bos en Duinschool uit het verleden.

Ton Bruggeman - Oud wethouder gemeente
Bloemendaal

VERTROUWD GEVOEL

Wij zijn heel blij met de  mooie nieuwe Peuterspeel-
zaal aan de voorzijde van het gebouw met uitzicht 
op de vertrouwde speelheuvel. In de middag wordt 
deze ruimte gebruikt voor de Buitenschoolse opvang 
tezamen met andere ruimtes binnen school.

Les Petits verzorgt ook workshops op school voor 
alle kinderen en maakt met sport en spel gebruik 
van de mooie nieuwe gymzaal zodat kinderen volop 
kunnen bewegen en rennen !!

Roger Muuse - Directeur Les Petits

LES PETITS
KINDEROPVANG

HARTENLUSTMAVO

Met trots kunnen we nu zeggen dat wij na ruim 
dertig jaar gewacht te hebben eindelijk kunnen 
beschikken over een goed uitgeruste accommodatie 
die aan de normen voor het VO-onderwijs voldoet. 
De Hartenlustmavo zal drie van de vijf schooldagen 
van de gymzaal gebruik gaan maken. 

Wij willen de prettige samenwerking die wij tot nu 
toe met de Bos en Duinschool hebben gehad graag 
voortzetten en wensen de leerlingen van beide scho-
len veel gymnastiekplezier toe.

Serge Steenman-Logtenberg - Directeur
Hartenlustmavo
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Bouwen is voor iedereen een spannend gebeuren. 
Het is altijd maatwerk en mensenwerk dat met veel 
inventiviteit en handen gemaakt moet worden.

Dankzij de goede samenwerking van de uitvoerende 
partijen en in goed overleg met de omwonenden 
van de school hebben we volgens planning een 

Van links naar rechts: Martin Goossens,
Maria Joustra, Petra Zijp,Ellen Eriks,
Janny Batteram,Laura Keijsper-Meijer,
Monique Rusbach-van Horssen,
Astrid Kaandorp, Suzanne van Riessen,
Jacobine Kastelein, Fleur van Galen,
Edmee Nijdam, Dominique de Keizer,
Heleen Postma-van Roon. Ada Pelgrim,
Manon Peters en Goran Gacic.

Van links naar rechts: Gerben van de Lageweg, Astrid Kaandorp,  Ronald Klos, Frank Maas,
John Simis, Ton Bruggeman, Tamis Kokke, Petra de Waard en Wethouder Ton van Rijnberk. 

Niet op de foto maar wel bedankt zijn Jan Vermijs en Jaap Oostdijck van HBS Expertises en de ouders en 
het team van de Bos en Duinschool.

prachtige school kunnen opleveren die uitstekend in 
de omgeving past. Een project waar we allemaal erg 
trots op kunnen zijn!
 
Paul van Deursen – Projectmanager nieuwbouw 
Bos en Duinschool

VRAGEN?
Heeft u vragen of opmerkingen over de 
totstandkoming van de herbouw van de
Bos en Duinschool?   
 
Mail naar e.kinneging@salomoscholen.nl

PRIMA SAMENWERKING

BOS EN DUIN-TEAM

MET DANK AAN


