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Wijkbericht

Juni 2019

Informatiemarkt nieuwbouw Shri Krishna en obs
Pantarijn
De gemeente, de schoolbesturen SHON en SPO Utrecht, de scholen obs Pantarijn en Shri Krishna
nodigen u uit voor een informatiemarkt op woensdag 3 juli a.s. over de plannen voor het nieuwe
schoolgebouw van obs Pantarijn en Shri Krishna aan de Van Lawick van Pabstlaan 1. In dit wijkbericht
leest u daar meer over.
Het huidige schoolgebouw, ook wel

‘Triogebouw’, wordt gebruikt voor de tijdelijke
huisvesting van de openbare basisschool

gelegenheid voor het stellen van vragen en het

kenbaar maken van uw tips en aandachtspunten.

Pantarijn en hindoestaanse basisschool Shri

Meer informatie

Hindoeïstische visie. Obs Pantarijn geeft

de website van de gemeente,

Krishna. Shri Krishna geeft basisonderwijs vanuit

eigentijds basisonderwijs, met drie speciale
klassen voor hoogbegaafden.

Het Triogebouw wordt gesloopt om ruimte te
maken voor de nieuwbouw. Het nieuwe

schoolgebouw wordt gerealiseerd op vrijwel

Meer informatie over het project is te vinden op
www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting/psk
Of neem contact op met de projectleider

Onderwijshuisvesting van de gemeente, via het
verkorte telefoonnummer 14030 of e-mail
onderwijshuisvesting@utrecht.nl.

dezelfde locatie: de Van Lawick van Pabstlaan 1

Voor vragen over uw wijk kunt u terecht bij

in 2021 gereed.

verkorte nummer 14 030 of per e-mail

in De Meern. De nieuwbouw is naar verwachting

Informatiemarkt

wijkservicecentrum Vleuten-De Meern via het

vleutendemeern@utrecht.nl.

Het doel van deze avond is u te informeren over

Voor meer informatie over obs Pantarijn kunt u

informatiemarkt:

a.i. obs Pantarijn via directie@pantarijn.nl of 030

de voortgang. U bent van harte welkom op de

Wanneer:

Tijd:

Waar:

woensdag 3 juli 2019

contact opnemen met Elwin Swinkels, directeur
666 3750.

19.30 uur tot 21.00 uur

Voor meer informatie over hindoestaanse

Krishna school/OBS Pantarijn

met Shaam Jibodh, directeur Shri Krishna School

Lawick van Pabstlaan 1, Shri

Het is een inloopavond zonder centrale

presentatie. U kunt gedurende de avond

basisschool Shri Krishna kunt u contact opnemen
via sjibodh@shrikrishna.nl of
030-2442226.

binnenlopen. Diverse medewerkers van de

gemeente en van de scholen zijn aanwezig om u
te informeren over de plannen. Er is volop
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