
Nieuwsbrief - Kindcentrum Warffum
In december 2021 is de bouw van het nieuwe kindcentrum in Warffum gestart. Het kindcentrum 
wordt gebouwd door bouwkundig aannemer Bouwmij Hendriks uit Assen en installateur Homij 
uit Groningen. 

December 2022

Uitvoering
In de vorige nieuwsbrief van oktober 2022 hebben we 
u geïnformeerd over de voortgang van de bouw en 
de knelpunten waar we tegenaan liepen. Inmiddels 
liggen deze knelpunten achter ons en zijn de 
aannemer en installateur druk bezig om de nieuwbouw 
af te maken te maken zodat het opgeleverd kan 
worden. De systeemplafonds zijn aangebracht, met 
daarin verwerkt duurzame- en energiezuinige LED 
verlichting en ventilatievoorzieningen. De vloeren 
zijn aangebracht en de wanden zijn voorzien van 
bekleding en sauswerk. De keukens, kastenwanden 
en garderobes zijn geplaatst en ook het terrein 
rondom de nieuwbouw (schoolpleinen, tuinen en 
parkeerplaatsen) wordt de laatste hand aangelegd. 
Kortom de bouw nadert echt zijn einde. Het ziet er 
allemaal prachtig uit. Uiteraard zullen er nog wel een 
aantal zaken overblijven die na de oplevering nog 
moeten worden hersteld of aangepast, maar dat is 
normaal bij een nieuwbouwproject. Daarnaast moeten 
de installaties worden ingeregeld en dat gebeurt in het 
komende jaar. Voor elk seizoen zal de instelling van de 
klimaatinstallaties aangepast moeten worden.      

Planning
De oplevering van het gebouw en het buitenterrein zal 
daadwerkelijk op 15 december 2022 plaatsvinden. Het 
gebouw wordt dan vanuit de aannemers overgedragen 
aan gemeente Het Hogeland. Gemeente Het Hogeland 
zal vervolgens het gebouw in gebruik geven aan 
schoolbesturen Lauwers & Eems en VCPO Noord 
Groningen en aan kinderopvang KindH. 

Ontwerp van de buitenruimte/
openbare infra
De openbare infrastructuur zoals in de vorige 
nieuwsbrief uitgelegd, is in de afgelopen periode 
ook uitgevoerd en afgerond. Het voetpad langs de 
Westerhoffstraat is gerealiseerd en de markeringen van 
de schoolzone zijn aangebracht. Eigenlijk staat niets de 
ingebruikname van het nieuwe Kindcentrum meer in de 
weg! 



Onze nieuwe school

We gaan bijna starten in ons nieuwe schoolgebouw! Hier kijken 
we als onderwijsteams ontzettend naar uit. Voor onze leerlingen 
was het heel lang een ‘ver van hun bed show’ dat we een nieuwe 
school zouden krijgen, maar vanaf het moment dat de bouw 
écht begon, begon het ook bij de leerlingen te kriebelen.  

Het is een lang proces geweest, dat gestart is in 2018. Het 
samenstellen van een programma van eisen, het kiezen van een 
architect, een geschikte locatie zoeken, het tekenen van het gebouw 
en uiteindelijk de daadwerkelijke bouw. Maar wauw, wat is het 
ontzettend mooi om nu te kunnen zien wat we allemaal op papier 
hebben bedacht.

Het is nu al fantastisch om in dit gebouw rond te mogen lopen. 
Alles is zó netjes en op elkaar afgestemd. Wat opvalt is vooral hoe 
mooi licht het gebouw is. Dit is een groot verschil met onze huidige 
gebouwen. We kijken er ook naar uit dat het klimaat op de nieuwe 
plek goed te regelen is. Dit is iets wat op onze huidige locaties 
niet altijd makkelijk is. Van onze schoolbesturen hebben we de 
mogelijkheid gekregen om de school helemaal opnieuw in te richten, 
met nieuw meubilair. Dit maakt het plaatje straks helemaal af. Dat 
we in zo’n frisse en mooie omgeving mogen werken is iets waar 
iedereen naar uitkijkt.

Het was een grote klus om alles te regelen voor de nieuwe 
school, maar het was het waard, als je nu ziet wat er staat. Na 
de Kerstvakantie verwelkomen we feestelijk alle leerlingen op de 
nieuwe plek en zullen we met beide scholen naar de nieuwe school 
verhuizen. Na de start op de nieuwe plek, zal er een moment komen 
waarop het schoolgebouw officieel geopend wordt. Dan nodigen we 
ook graag alle dorpsgenoten uit. 

Ilona Smalbil - Dekker
Directeur obs Jansenius de Vries 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over dit project?
Mail dan naar scholenprogramma@hethogeland.nl of bel 
met ons via 088 - 345 88 88 en vraag naar projectmanager 
versterking Wubbo Haaijer. 

Wilt u meer informatie over de aardbevingen en de versterking 
van gebouwen in Het Hogeland? 
Bezoek dan onze website www.hethogeland.nl/aardbevingen.


