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Uitnodiging informatiebijeenkomst verbouwing
basisschool De Brug
De locatie van basisschool De Brug aan de Laan van Nieuw-Guinea wordt verbouwd. Tijdens de verbouwing
worden gelijk energiebesparende maatregelen genomen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Een
goed moment om u te informeren over wat er de komende tijd gaat gebeuren en u uit te nodigen voor een
informatiebijeenkomst.
Verbouwing De Brug
Afgelopen voorjaar hebben we u geïnformeerd over de
verbouwing van basisschool De Brug. Het gebouw
wordt verbouwd om weer te voldoen aan de eisen van
deze tijd.

Online informatieavond 25 november
van 20.00 tot 21.00 uur
In verband met de oplopende coronabesmettingen en
de aangescherpte maatregelen kunnen er op dit
moment geen bijeenkomsten op locatie worden
georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomst laat de architect u de
plannen zien en is er voldoende ruimte voor het
beantwoorden van uw vragen.

Na de verbouwing verbruikt het schoolgebouw veel
minder energie en is het weer helemaal klaar voor de
toekomst.
Planning
Inmiddels is de bouwvergunning verleend en zijn de
plannen definitief gemaakt. Tijdens de verbouwing
kunnen de kinderen niet in het schoolgebouw blijven.
Daarom verhuist de school in de kerstvakantie naar
een tijdelijke huisvesting in een schoolgebouw aan de
Maetsuykerstraat. De planning voor de verbouwing
ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•

kerstvakantie 2021 | school verhuist
januari 2022 | start sloopwerkzaamheden
februari 2022 | start verbouwing
vierde kwartaal 2022 | verbouwing klaar
aansluitend verhuist de school weer terug

Geef u nu alvast op!
Wilt u deelnemen aan de informatieavond? Meld u zich
dan vooraf aan. Alleen dan kunnen we u de link naar
de online bijeenkomst sturen.
Het aanmeldformulier voor deze bijeenkomst staat op
www.utrecht.nl/debrug. U kunt ook rechtstreeks naar
deze website te gaan door onderstaande QR-code te
scannen met de camera van uw telefoon of tablet.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de verbouwing? Stuur dan een
mail naar een mail naar huisvesting@pcouwillibrord.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau West, of via telefoonnummer
14 030.

Verspreidingsgebied: Adikade, Ambonstraat, Groeneweg, Keulsekade, Laan van Nieuw-Guinea, Salawatihof
Oplage: 206 stuks
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