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Sassenheim, juli 2022  

Nieuwbouw Kindcentrum Het Sterrenwerk 

Nieuwsbrief 5 

Beste ouders, medewerkers en andere geïnteresseerden, 

 

De vakantie komt eraan en dat maakt dat we terugkijken op een jaar waarin veel stappen zijn gezet om 

tot de nieuwbouw van Kindcentrum Het Sterrenwerk te komen. Met deze laatste nieuwsbrief voor dit 

schooljaar willen wij jullie op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken rondom de nieuwbouw. 

Buitenruimte 

Naast dat er hard gewerkt is aan het gebouw en het 

onderwijsconcept is er ook samen met Rodewijk 

Ingenieursbureau uit Lisse gewerkt aan de verdere 

verdieping van de buitenruimte. Een ruimte waarin 

voldoende plek moet komen voor groot en klein om te 

kunnen spelen en waarbij gedacht wordt aan het halen 

en brengen van de kinderen en het stallen van de vele 

fietsen op een veilige en duurzame manier.  

 

Verder hebben geprobeerd om zoveel mogelijk leuke, 

gevarieerde en speelse elementen te verwerken op het 

terrein. Hierbij moet gedacht worden aan knikkerpotten, 

een zandbak, schommels, natuurlijke klim- en 

klauterobjecten enzovoorts. De kinderen van groep 7 

hebben een presentatie gegeven aan de directie met 

mooie ideeën. Een aantal leerkrachten hebben 

meegedacht met de invulling van het plein, op de 

volgende pagina zijn foto’s van het creatieve resultaat 

te zien. 

 

Proces 

Zoals al eerder aangegeven hebben wij na een lange en uitgebreide aanbestedingsprocedure een 

tweetal aannemers klaar staan om te starten met de nieuwbouw voor Kindcentrum Het Sterrenwerk aan 

de Knorrenburgerlaan in Sassenheim. De contracten zullen voor de bouwvak worden getekend na 

goedkeuring van de Raad voor het verstrekken van extra krediet. Dit was nodig door extreme 

prijsstijgingen van lonen en materialen en de krapte op de bouwmarkt. 

 

Het onderhandelen met aannemers en het onderbouwen waarom extra krediet nodig is heeft gemaakt 

dat we langer bezig zijn geweest met de zogeheten prijs- en contractvorming. Hierdoor is de planning 

voor de nieuwbouw opgeschoven. Vooralsnog zetten wij in om de bouw na de zomer te starten en dat 

het gebouw rond de herfstvakantie van 2023 kan worden opgeleverd.  

 

Sophia Scholen en kinderdagopvangpartner BLOS kijken enorm uit naar de start van de bouw en hopen 

het nieuwe kindcentrum in de loop van volgend jaar feestelijk in gebruik te kunnen nemen. 

 

Vragen? 

Voor vragen over het project kunt u een e-mail sturen naar: nieuwbouw.sterrenwerk@sophiascholen.nl.     

U kunt binnen enkele werkdagen antwoord verwachten. 
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