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Sassenheim, oktober 2022 

Nieuwbouw Kindcentrum Het Sterrenwerk 

Nieuwsbrief 6 

 

De afgelopen tijd is er veel gebeurd en staan we aan de vooravond om de plannen voor Kindcentrum 

(KC) het Sterrenwerk in uitvoering te laten gaan. Wij willen jullie hier graag over informeren. 

 

Bouw gaat van start 

Dit najaar start de bouw van KC het 

Sterrenwerk aan de Knorrenburgerlaan in 

Sassenheim. Sophia bestuurder Omar 

Ramadan, aannemer K_Dekker en de BRI 

Groep, hebben 15 juli 2022 in Voorhout de 

bouwovereenkomst ondertekend.  

 

Het toekomstige KC het Sterrenwerk, dat in 

een jaar wordt gebouwd, biedt onderwijs en 

kinderopvang onder één dak. Het duurzame 

en flexibele gebouw past bij de visie van 

zowel de school als BLOS kinderopvang. 

 

“We kijken enorm uit naar ons nieuwe, 

toekomstbestendige gebouw”, vertelt 

Adelheid Bierman, directeur en werkzaam bij 

Sophia Scholen. “Het is echt een plek waar kinderen kunnen groeien en leren. We werken met de 

nieuwste methodes en daarnaast krijgen creatieve, culturele en sportieve vaardigheden veel aandacht 

binnen ons thematische aanbod. Wij dagen onze kinderen uit om de wereld te ontdekken en daaraan 

een positieve en duurzame bijdrage te leveren. Die bewuste houding ten opzichte van het milieu zien we 

natuurlijk terug in ons gebouw en ons plein, maar tevens in de manier waarop we omgaan met 

lesmaterialen.”  

 

Meer lezen? 

Link naar het artikel: https://www.deteyding.nl/kindcentrum-het-sterrenwerk-sophia-scholen-tekent-

aannemersovereenkomst/ 

 

Startfeest 16 september 

Tijdens het startfeest is de presentatie geweest van de 

nieuwe school en de buitenruimte. Er was veel belangstelling 

van ouders. Architectenbureau LIAG en Ingenieursbureau 

Rodewijk waren aanwezig om toelichting te geven op de 

ontwerpen. 
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Aankondiging eerste paal 

Wanneer: Woensdag 2 november om 10.30 uur  

Waar: Aan de rand van het bouwterrein aan de Knorrenburgerlaan in Sassenheim  

 

De kinderen staan al te popelen. Niet alleen vanwege het confettikanon… Een aantal leerlingen mag 

een eigen paaltje slaan, er is een prachtig lied ingestudeerd en er wordt een tijdscapsule ingegraven.  

 

Naast Omar Ramadan, bestuurder van Sophia Scholen, heeft ook de Leerlingenraad van Het Sterrenwerk 

een belangrijke rol. Ook Wethouder Koek van de Gemeente Teylingen is aanwezig tijdens deze feestelijke 

ochtend waar we al lange tijd naar uitkijken. 

 

Instagram 

 

Volg ons op Instagram!      
 

Accountnaam: hetsterrenwerksassenheim 

 

Vanaf heden hebben wij ook een Instagram account waarop je de laatste stand 

van zaken omtrent de nieuwbouw kunt volgen. U kunt ons vinden onder de 

accountnaam: hetsterrenwerksassenheim 

 

Vragen? 

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

U kunt binnen enkele werkdagen antwoord verwachten. 

 

Op dit moment ontvangt u als buurtbewoner de nieuwsbrief in uw brievenbus. Om papier te besparen en 

het milieu minder te belasten versturen wij de nieuwsbrief in het vervolg digitaal. Wij hebben dan uiteraard 

wel uw e-mailadres nodig. Wilt u deze met ons delen? Geeft u deze dan door 

via nieuwbouw.sterrenwerk@sophiascholen.nl.   

 

Heeft u geen behoefte aan een periodieke nieuwsbrief, maar bent u wel nieuwsgierig naar de voortgang 

van de bouw van ons nieuwe Kindcentrum? Bezoekt u dan af en toe onze website 

(www.sterrenwerk.nl/onze-school/nieuwbouw) of blijf het project volgen 0via Instagram. 
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