


2 Tijdelijke locaties:  
 
→Daniel Van Dammestraat 20  
       (kleuterschool en 1ste +2de + 3de + 4de leerjaar) 
  
→Guillaume Stassartlaan 2 
       (5de + 6de leerjaar)    



Het volledige schoolteam verhuist mee naar de  

2 locaties : onderhoudspersoneel, leerkrachten en 
onze hulpopvoeders van de opvang  



WELKOM  

Al de kleuterklassen 
en  

1ste + 2de + 3de + 4de 
leerjaar verhuizen 
naar de tijdelijke 
locatie van GBS De 
Vijvers =  

Daniel Van 
Dammestraat 20 

1070 Anderlecht  



Ruime speelplaats  
Sportveld voor onze 
bewegingslessen  







Hoe geraak ik in de  
Daniel Van Dammestraat 20? 



→ Tram 81 + te voet via Vijverpark  

→ Metrolijn 5 Erasmus / halte “Het Rad”  



Via  Marius Renardlaan – ongeveer 10 min. Stappen  



Vijverpark doorsteken 
 Trapjes op  
 Oversteken Maurice Carêmelaan  



Richting Jean Hayet square  
Neem de trappen op  
en je komt aan de school  



             Via de Bergensesteenweg  



Inslaan aan Ford garage Vanspringel 
Neem Lenniksebaan 
Aan rusthuis Emera Maison Repos et de soins Trèfles 
Straat Simone Veil 
Naar Daniel van Dammestraat  



Opgepast!  
In de omgeving van de school 
zijn er veel éénrichtingsstraten. 
 
 
Er zijn voldoende 
parkeerplaatsen rond de school. 



WELKOM  

 

In de 
Guillaume 
Stassartlaaan 2 
verwelkomen 
we het  

5de en 6de 
leerjaar. 
 



De lokalen 
bevinden zich 
in het park  

(mini-golf 
Anderlecht) 

 

Bereikbaar met 
de tram 81 



Opgepast! 
Guillaume Stassartlaan = 
doodlopende straat  
 
 



De bewegingslessen blijven 
voor de leerlingen van 5de en 
6de leerjaar  doorgaan in de 
sportzaal school Les Etangs – 
Pierre Longinstraat 1  



Op de 2 tijdelijke locaties zal er worden voor –en 
naschoolse opvang georganiseerd. 



Op de 2 tijdelijke locaties zullen we via de  Brusselse 
Keukens warme maaltijden aanbieden. 



Om ruimte te geven aan de constructie van de nieuwe 
school en om op een kwaliteitsvolle manier te kunnen 
blijven lesgeven zonder lawaai en storende factoren van 
afbraak en bouwwerken. 
 
Duur van de werken?  
We rekenen op 2 jaar. 



ONZE  NIEUWBOUW …. 



De nieuwe school zal gebouwd worden op 
de Marius Renardlaan. 
De kleuterafdeling (gelijksvloers) en afdeling 
lagere school (1ste en 2de verdieping) komt 
samen in 1 schoolgebouw. 
Geen vermenging meer met het Franstalig 
onderwijs. 
We zullen kunnen beschikken over 
voldoende lokalen en ruimtes. 



Gelijkvloers = kleuterschool  

ingang 



Eerste verdieping = lagere school  



Tweede verdieping = lagere school  



Dak = speelplaats lagere school  



Wij, het volledig schoolteam en samen met u en uw kinderen en het 
schoolbestuur, blijven we werken  

“ook op de tijdelijke locaties”  aan kwaliteitsvol onderwijs : 

-Versterken van binnenklasdifferentiatie = we zorgen dat elk  

  kind krijgt waar hij/zij nood aan heeft. 

-Digitalisering binnen ons onderwijs = laptops, i-pads, digitale 

  borden 

-Groeikansen geven  aan de talenten van kinderen, ouders en     

  leerkrachten. 





Nieuw : website van onze school  

https://www.gbsdevijvers.be/ 



Contacteer de directeur via :  

Mail : gbsdevijvers@anderlecht.brussels 

Telefoon : 02/523.76.77   of  0499 86 69 84 

Classdojo :bericht naar Breels Nathalie  
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