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De eerste deel ver- en nieuwbouw Globe College
eind februari klaar
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de ver- en nieuwbouw voor het Globe College aan de Bontekoelaan
nummers 1 – 9. Vanaf maart krijgen de leerlingen voor het eerst les in hun nieuwe schoolgebouw.
Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?
Na de sloopwerkzaamheden van de bijgebouwen en
een deel van het bestaande gebouw is begonnen met
de verbouwing in het gebouw en de nieuwbouw van de
praktijkvleugel.
De praktijkvleugel is bijna klaar en in wordt begin
volgend jaar ingericht.
Hiermee is eerste deel van de ver- en nieuwbouw is
eind februari klaar. In de voorjaarsvakantie worden alle
schoolspullen verhuist zodat de kinderen na de
vakantie gelijk naar school gaan in hun nieuwe
schoolgebouw.
Gymlessen
Voor de gymlessen maken de leerlingen van het Globe
College - totdat de nieuwe sporthal er staat - nog
gebruik van de gymzalen aan de Grebberberglaan.

Planning in het kort
• maart 2022 – Globe College verhuist naar
Bontekoelaan
• juli 2022 sloop schoolgebouw en nieuwbouw
sporthal
• augustus 2023 – sporthal klaar
Meer informatie?
Heeft u vragen over de bouw of heeft u hinder, dan
kunt terecht bij de projectleider, J. Schreijer, via een
mail naar j.schreijer@pcouwillibrord.nl
Ook vindt u actuele informatie op de website
www.utrecht.nl/globecollege. U kunt ook direct naar
deze website door onderstaande QR-code te scannen
met de camera van uw telefoon of tablet.

Nieuwe sporthal
Aan de Bontekoelaan 9 - waar nu nog een
schoolgebouw staat - komt een sporthal.
Op dit moment wordt dit schoolgebouw nog tijdelijk
gebruikt door de Rafealschool. In de zomervakantie
verhuist de Rafaelschool naar hun nieuwe
schoolgebouw en wordt het schoolgebouw gesloopt.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188,
via e-mail zuidwest@utrecht.nl of via telefoonnummer
14 030.

En daarna begint de bouw van de sporthal, die in de
zomer van 2023 klaar is. De sporthal kan straks ook
gebruikt worden door de buurt en sportverenigingen.
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