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Kindcentrum LEF wordt nieuwe huurder
Weerdsingel Westzijde 20-22
Begin 2022 wordt kindcentrum LEF de nieuwe gebruiker van het schoolgebouw aan de Weerdsingel. Voordat
ze in het gebouw kunnen, wordt het schoolgebouw eerst verbouwd. Deze verbouwing start begin augustus.
Kindcentrum LEF
Kindcentrum LEF zit nu nog aan de Ramsesdreef 190
en verhuist begin 2022 naar hun nieuwe
schoolgebouw aan de Weerdsingel.
Kindcentrum LEF biedt plaats aan kinderen van 2 tot
12 jaar. De peutertjes zijn vanaf 2 jaar welkom op de
speelleergroep en als ze 4 jaar zijn stromen ze door
naar het basisschoolgedeelte. De basisschool geeft
les volgens het Montessori-principe. Na schooltijd
kunnen de kinderen terecht op de naschoolse opvang
die bij het kindcentrum hoort.
Verbouwing
De verbouwing gebeurt in drie fasen:
Fase 1
augustus – december 2021
In deze fase worden de eerste zes klaslokalen en een
speelleergroep verbouwd. Deze verbouwing is eind
december klaar. Het kindcentrum verhuist begin
januari 2022 naar hun nieuwe gebouw.
Fase 2
januari - mei 2022
Nu wordt de rest van de lokalen verbouwd.
Fase 3
juli/augustus – december 2022
Als laatste is de gymzaal aan de beurt.
Klaar voor de toekomst
De gemeente Utrecht heeft veel schoolgebouwen.
Sommige van deze schoolgebouwen zijn hard toe aan
een verbouwing, zodat de kinderen hier nog lang en
prettig naar school kunnen gaan.

Op het moment dat een school verbouwd wordt, is dat
een goed moment om:
• zoveel mogelijk energiebesparende
maatregelen te nemen;
• ervoor de zorgen dat de lucht zuiver en fris is;
• en zorgen voor een prettige temperatuur in de
school.
Dit gaan we ook zeker doen bij de verbouwing van de
Weerdsingel, zodat het gebouw straks weer helemaal
klaar is voor de toekomst.
Asbestsanering
In het schoolgebouw zit asbest dat verwijderd moet
worden voordat de aannemer kan beginnen met de
verbouwing.
Het asbest wordt begin augustus verwijderd en
afgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Tijdens deze
asbestsanering is er geen gevaar voor de gezondheid.
Wat merkt u van de verbouwing?
Op werkdagen wordt er gewerkt tussen 7.00 en 17.00
uur. Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden
(geluids)hinder of overlast ervaart. Dit is helaas niet
altijd te voorkomen. Met de aannemer zijn afspraken
gemaakt om de dit zoveel mogelijk te beperken.
Mocht u toch overlast ervaren, neem dan rechtstreeks
contact met de aannemer op via 030-2322824.
Voor meer informatie zie achterkant
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Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van de gemeente, via telefoonnummer
14 030 of via onderwijshuisvesting@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b,
of via telefoonnummer 14 030.

