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Drie groepen van basisschool de Boemerang
tijdelijk in schoolgebouw Mariëndaalstraat 25
Het schoolgebouw aan de Mariëndaalstraat 25 wordt vanaf deze zomer tijdelijk in gebruik genomen door
groep 6 t/m 8 van basisschool de Boemerang. Het schoolgebouw van de Boemerang aan de Amandelstraat 12
voldoet niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Daarom krijgt de school een nieuw schoolgebouw en
wordt het oude gebouw gesloopt.
Verhuizing
Om plaats te maken voor de nieuwbouw wordt het
huidige schoolgebouw van de Boemerang aan de
Amandelstraat gesloopt. Daarom verhuist de
Boemerang in het begin van de zomervakantie met
drie groepen naar de Mariëndaalstraat.
De overige groepen van de Boemerang blijven tijdens
de verbouwing op het Boerhaaveplein 110, de tweede
locatie van de Boemerang. Als de planning goed loopt,
zal de Boemerang in december 2022 terugverhuizen
naar het nieuwe schoolgebouw op de Amandelstraat.
Aangepaste schooltijden
Om verkeersdrukte in de ochtend en middag te
spreiden heeft de Boemerang andere schooltijden dan
de Jules Verne, de basisschool die er tegenover ligt.

Planning
Juli 2021
December 2022

groepen 6 t/m 8 van de
Boemerang verhuizen naar
Mariëndaalstraat
groepen 6 t/m 8 van de
Boemerang verhuizen terug
naar eigen schoolgebouw

Meer informatie?
Heeft u vragen over de sloop of nieuwbouw? Neem
dan contact op met de projectmanager Lotte Kooi via
06 - 29 608 855 of l.kooi@pcouwillibrord.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b,
of via telefoonnummer 14 030.

Jules Verne
De schooltijden van de Jules Verne zijn van 8.3014.00 uur.
Boemerang
De groepen 6 t/m 8 gaan van 8.45-14.15 uur naar
school. Aan de ouders is gevraagd om de kinderen zo
veel mogelijk met de fiets of lopend naar school te
laten gaan.

Verspreidingsgebied:
Amsterdamsestraatweg, De Savornin Lohmanstraat, Heringastraat, Joan Röellstraat, Mariëndaalstraat, OndiepZuidzijde, Oppenheimplein, Opzoomerstraat, Royaards van den Hamkade, Thorbeckelaan, Van Beuningenplein
Oplage: 208 stuks
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