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Eerste leerlingen LEF volgende week naar 
Weerdsingel Westzijde 20-22 
 
Zoals we u in juli informeerden wordt het schoolgebouw aan de Weerdsingel WZ in drie fases verbouwd. De 
eerste fase is nu klaar. Vanaf volgende week kunnen de eerste leerlingen van kindcentrum LEF gebruik 
maken van hun nieuwe schoolgebouw. Om een brandveilige vluchtroute te maken, wordt de poort aan de 
Singeldwarsstraat tijdelijk verwijderd.  
 
Fase 1  
Tijdens deze fase zijn de eerste zes klaslokalen en 
een speelleergroep verbouwd. Vanaf januari komen de 
eerste leerlingen alvast naar hun nieuwe 
schoolgebouw, bestaande uit 3 groepen (1 
onderbouw, 1 middenbouw, 1 bovenbouw). 
 
De schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 14.00 uur en naschoolse opvang tot duurt 
tot ca 18.30 uur. 
 
Poort Singeldwarsstraat 
Na inspectie van de brandweer blijkt dat de 
draairichting van de poort aan de Singeldwarsstraat 
aangepast moet worden om een brandveilige 
vluchtroute te hebben. Eerder kunnen de kinderen 
geen les krijgen op de Weerdsingel. 
 
Maandag 17 januari wordt de poort verwijderd en doet 
de brandweer nog een laatste controle. Als de 
brandweer goedkeuring geeft, kunnen de eerste 
kinderen deze week naar school op hun nieuw locatie.  
  
Door het verwijderen van de poort ontstaat er tijdelijk 
een open verbinding tussen de Singeldwarsstraat en 
het schoolplein. Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe 
poort teruggeplaatst.  
 
 
 
 
 
 

Verbouwing fase 2 en 3 
Fase 2  januari - mei 2022 
In fase 2 wordt de rest van de lokalen verbouwd.  
 
Fase 3  juli/augustus – december 2022 
In de zomervakantie begint de verbouwing van de 
gymzaal die waarschijnlijk  einde 2022 wordt 
opgeleverd.  
 
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. 
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