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Weer twee scholen in gebouw Marco Polo
Het gebouw Marco Polo in Kanaleneiland biedt ruimte aan meerdere scholen. Momenteel maakt één
school gebruik van het gebouw: de Da Costaschool. Na het vertrek van De Kaleidoscoop uit het

gebouw staat een aantal lokalen leeg. IBS Al Hambra zal deze lokalen gaan gebruiken, omdat zij
ruimtegebrek hebben op hun locatie aan de Australiëlaan.

De Da Costaschool Kanaleneiland is gehuisvest

Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen

Marco Pololaan / Afrikalaan. Tot 2018 maakte

Mensen wonen hier graag. Dat is ook te zien aan

in het gebouw Marco Polo, op de hoek van de
ook OBS De Kaleidoscoop gebruik van dit

gebouw, zij zijn verhuisd naar een gebouw aan

de Columbuslaan. Hierdoor is er in het gebouw
aan de Marco Pololaan / Afrikalaan leegstand

ontstaan. Daarom kan IBS Al Hambra 5 lokalen

gebruiken. Deze school heeft ruimtegebrek op

Utrecht is een mooie en aantrekkelijke stad.
het aantal inwoners van de stad, dat aantal

groeit sinds jaren. Scholen en gemeente zetten
zich gezamenlijk in om alle kinderen in (de
groeiregio) Utrecht gezonde en duurzame
huisvesting te bieden.

de huidige locatie aan de Aziëlaan.

Meer informatie

Samen in één schoolgebouw

de afdeling Onderwijshuisvesting van de

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar 20192020 zal IBS Al Hambra gebruik maken van 5

lokalen op de eerste verdieping van het gebouw.
Het gaat om ongeveer 100 leerlingen van groep

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met
gemeente, via het verkorte telefoonnummer
14030 of e-mail

onderwijshuisvesting@utrecht.nl.

6 t/m 8.

De komende tijd maken de Da Costaschool

Kanaleneiland en Al Hambra samen afspraken
over het gebruik van het gebouw en het
schoolplein.

Verspreidingsgebied: Afrikalaan 18-52, Afrikalaan 41-175, Columbuslaan 123-271, Marco Pololaan
11-117, Marco Pololaan 114-234
Oplage: 216
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