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Happy Kids in schoolgebouw Wittevrouwenkade 4
Happy Kids wordt vanaf augustus gehuisvest in het schoolgebouw aan de Wittevrouwenkade 4. De
komende weken wordt het schoolgebouw opgeknapt zodat het weer geschikt is om onderwijs te
geven. Happy Kids is een nieuwe basisschool. In augustus starten er circa 40 leerlingen in 3 groepen
op deze locatie.

Werkzaamheden

Over Happy Kids

In de periode juli – augustus worden het

De nieuwe basisschool Happy Kids biedt

schoolgebouw en het schoolplein geschikt

vernieuwend onderwijs en onderwijs afgestemd

gemaakt voor Happy Kids. Er worden zeer

op leerbehoeften van (hoog)begaafden. De

beperkte werkzaamheden in het gebouw zelf

kinderen komen uit alle windstreken en niet

uitgevoerd, denk hierbij bijvoorbeeld aan

alleen uit Utrecht.

schilderwerk. Er ontstaat geen hinder voor de
omwonenden.
Planning
De huisvesting van Happy Kids in de
Wittevrouwenkade 4 is tijdelijk voor minimaal
een jaar. Omdat het een startende school betreft
wordt er na het jaar opnieuw gekeken naar de
huisvesting van Happy Kids.
Maatschappelijke initiatieven
Momenteel zijn er via Ad Hoc Leegstandbeheer
circa 25 maatschappelijke initiatieven gehuisvest
in de Wittevrouwenkade 4. Daarbij kunt u
denken aan kunstenaars, mensen die workshops
geven, atelier ruimte, huiswerkbegeleiding of
bijv. coaching lessen. Happy Kids heeft als
startende school slechts behoefte aan een
beperkt deel van het schoolgebouw aan de
Wittevrouwenkade 4 en deelt het gebouw
komend jaar met deze initiatieven.

Verkeer
Happy Kids bekijkt samen met de gemeente hoe
het verkeer rondom de schooltijden het beste
georganiseerd kan worden. Hierover ontvangen
de omwonenden nog bericht.
Meer informatie
Voor meer informatie over Happy Kids kunt u
contact opnemen met directeur Sella van de
Griend, 06-15186516
info@happykids.school of www.happykids.school
Voor vragen over de plannen kunt u contact
opnemen met de projectleider van de gemeente
via onderwijshuisvesting@utrecht.nl of het
verkorte telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Binnenstad
via binnenstad@utrecht.nl of het verkorte
nummer14030

Om ruimte te maken moeten vier initiatieven
verplaatst worden. Voor hen wordt via Ad Hoc
Leegstandbeheer vervangende ruimte gezocht.

Verspreidingsgebied: Keizerstraat, Kloksteeg, Molenstraat, Ridderschapstraat, Wittevrouwenstraat,
Wolvenplein. Oplage: 220
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