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Ingebruikname middelbare sc ool VOLT! (Oesterzwam 1)
VOLT! (voor een: Via Nova College) neemt op 8 januari 2019 aar nieuwe sc oolgebouw in gebruik. Aan de
Oesterzwam 1, tegenover et treinstation in Vleuten. In et nieuwe gebouw krijgen 800 vmbo-leerlingen
t eoretisc en praktijkgeric t onderwijs.
Afgelopen jaar is er ard gewerkt aan de bouw
van et nieuwe sc oolgebouw aan de

‘zorg & welzijn’ en ‘economie & ondernemen’. In
et nieuwe gebouw zijn daarom straks ook een

Oesterzwam 1. Inmiddels wordt de laatste and

restaurant en een winkel. Het sportieve karakter

gelegd aan de werkzaam eden. We zijn

van de sc ool komt terug in de ruime sport al

ver eugd u te kunnen melden dat et gebouw na

die deel uitmaakt van de nieuwe accommodatie

de kerstvakantie door de leerlingen van VOLT! in

aan de Oesterzwam.

gebruik wordt genomen.
VOLT! start met een feestweek en nodigt de
Restwerkzaam eden

buurt graag uit voor een kennismaking met (en

De werkzaam eden rondom et gebouw zijn dan

mede georganiseerd door) de leerlingen.

nog niet elemaal afgerond. Op et terrein wordt

Omwonenden zijn van arte welkom op

de overdekte fietsenstalling nog afgebouwd in

woensdag 9 januari 2019 vanaf 14.00 tot 16.00

de eerste weken van et nieuwe jaar. De

uur voor een ig tea en een interactief

aannemer zorgt er voor dat de fietsen gewoon

programma.

op et sc oolplein gestald kunnen worden.
Meer informatie
Ook in et sc oolgebouw worden door de

Kijk voor meer informatie over de bouw van de

aannemer nog een aantal restwerkzaam eden

nieuwe sc ool op

uitgevoerd. Dit staan de ingebruikname van et

www.utrec t.nl/vianovacollege. Als u ier vragen

sc oolgebouw niet in de weg.

over eeft, kunt u contact opnemen met de
projectleider van de gemeente via

Over VOLT! Toekomstmakers

onderwijs uisvesting@utrec t.nl of via et

VOLT! is een openbare VMBO-sc ool, onderdeel

verkorte telefoonnummer 14 030.

van NUOVO Sc olengroep. VOLT! verbindt jonge
mensen aan de tec nologie en beroepen van

Meer informatie over Volt! Toekomstmakers? Kijk

morgen. Met inspiratie, kennis en praktijk geeft

op www.volt.eu of e-mail naar info@volt.eu.

VOLT! aanstormende vakmensen
perspectief, inzic ten én instrumenten om de

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terec t

toekomst te maken.

bij wijkservicecentrum Vleuten-De Meern via et
verkorte telefoonnummer 14 030 of via

De sc ool biedt naast t eoretisc onderwijs ook

vleutendemeern@utrec t.nl.

praktijkgeric t onderwijs aan op gebieden als
Verspreidingsgebied: Hanekampstraat 1 t/m 92, Honingzwam 1 t/m 17, Inktzwamsingel 1 t/m 31,
Ivoorzwamsingel 1 t/m 31, Jo n F Kennedylaan 5 t/m 53, Kaaszwamsingel 2 t/m 28,
Koraalzwamplantsoen 1 t/m 43, Melkzwamsingel 2 t/m 32, Odenveltlaan 4 t/m 50, Paddenstoelenlaan
2 t/m 114, Prins Hendrikweg 11 t/m 73, Prof. Titus Brandsmalaan 14 t/m 16, Truffelzwam 1 t/m 47,
Vleuterweideweg 25 t/m 29 Oplage: 380
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