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Tijdelijk 4 extra lokalen Willibrordschool
Het aantal leerlingen van de Willibrordschool groeit. Het schoolgebouw is te klein om alle leerlingen
een plek te bieden. Daarom zijn er 4 extra lokalen nodig als tijdelijke huisvesting. De
Willibrordschool en gemeente Utrecht nodigen u graag uit voor een inloopavond op maandag 29
oktober 2018.
De Willibrordschool aan de Pastoor Ohllaan in
Vleuten groeit sneller dan verwacht. Daarom is
het noodzakelijk 4 extra tijdelijke lokalen te

Inloopavond

plaatsen op het grasveld aan de Hindersteinlaan

U bent van harte welkom op de inloopavond. De

(tegenover het winkelcentrum). Deze lokalen zijn

schooldirectie, het schoolbestuur en de

een aanvulling op de eerder geplaatste lokalen.

gemeente Utrecht zijn aanwezig om u te

De tijdelijke lokalen worden naar verwachting in

informeren. Ook kunt u uw aandachtspunten

het 2e kwartaal van 2019 in gebruik genomen.

meegeven.

Definitieve oplossing groei Willibrordschool

Wanneer: maandag 29 oktober 2018

De Kees Valkensteinschool krijgt

Tijd: 19:00 – 21:00 uur

een tweede schoolgebouw in Haarzicht en maakt

Waar: Willibrordschool, Pastoor Ohllaan 28

daar volgens planning vanaf december
2019/januari 2020 gebruik van. Hierdoor komen

Meer informatie

er lokalen vrij in hun huidige schoolgebouw aan

Voor meer informatie over dit project, kunt u

de Kortland 23. De Willibrordschool verhuist dan

contact opnemen met de projectleider van de

met een aantal groepen naar dit schoolgebouw.

gemeente via onderwijshuisvesting@utrecht.nl of

Vanaf dat moment maken de Willibrordschool en

via het verkorte telefoonnummer 14 030.

de Kees Valkensteinschool dus samen gebruik
van dat gebouw. Zodra de verhuizing naar

Voor vragen over de Willibrordschool kunt u

Kortland 23 heeft plaatsgevonden, worden alle

contact opnemen via info@rkwbs.nl of 030-

tijdelijke lokalen verwijderd, zowel die naast de

6771618.

school en als die bij de Hindersteinlaan. Alle
tijdelijke lokalen blijven dus nog ongeveer een

Als u andere vragen heeft over uw wijk kunt u

jaar staan.

terecht bij wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
via vleutendemeern@utrecht.nl of het verkorte

Verkeer

nummer 14 030.

We verwachten een toename van haal- en
brengverkeer in de wijk. De Willibrordschool
vraagt de ouders om hun kinderen zo veel
mogelijk lopend of op de fiets naar school te
brengen. Nadere vragen kunt u stellen tijdens de
informatieavond.
Verspreidingsgebied Albert Schweitzerhof, Dokter Oolderslaan, Hindersteinlaan, Hindersteinpassage,
Kees Valkensteinlaan, Pastoor Ohllaan, Professor Bronkhorstlaan Oplage 100 exemplaren
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