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Sassenheim 

Juni 2021 

Nieuwbouw Kindcentrum Het Sterrenwerk 

Nieuwsbrief 2 

In maart is de eerste nieuwsbrief over de nieuwbouw van Kindcentrum Het Sterrenwerk verspreid. Met 

de nieuwsbrieven willen we ouders, omwonenden en andere betrokkenen en geïnteresseerden op 

de hoogte houden van de ontwikkelingen. Inmiddels hebben er nieuwe ontwikkelingen 

plaatsgevonden waarvan we u op de hoogte willen stellen met deze tweede nieuwsbrief. 

De basis van het ontwerp is af 

In de afgelopen maanden hebben de architect en adviseurs in samenwerking met de school en 

kinderopvang een start gemaakt met het ontwerp van het nieuwe gebouw, waarbij vooral is 

gefocust op de plattegronden. Ook hebben zij een eerste ontwerp voor de buitenruimte uitgewerkt. 

In de komende maanden zal het ontwerp steeds meer in detail vorm krijgen.  

 

Het nieuwe gebouw ondersteunt de visie van de school en van de kinderopvang en versterkt deze 

waar mogelijk. Het Sterrenwerk zorgt voor een stevige basis en een omgeving waarin kinderen zich 

thuis voelen, zodat zij zich op eigen wijze kunnen ontwikkelen. Het ontwerp van de nieuwbouw gaat 

uit van meerdere clusters van de groepen. Ieder cluster kent een opbouw met voorzieningen die 

passen bij de belevingswereld van de kinderen: 

▪ Het domein van de jongste kinderen is een samenvoeging van het kinderdagverblijf en de 

groepen 1, 2 en 3 van de school. Op deze manier vindt een warme overdracht plaats van 

opvang naar onderwijs en wordt invulling gegeven aan de doorlopende leerlijn. De jongste 

kinderen (0-4) beschikken over een eigen, veilige omgeving. 

▪ In het middenbouwcluster (leerjaren 4 en 5) en in het bovenbouwcluster (leerjaren 6, 7 en 8) 

wordt gewerkt met basisgroepen rondom een plek waar kinderen kunnen werken aan 

thematisch en groepsoverstijgend onderwijs. Alle kinderen starten de dag in hun eigen 

groepsruimte met de hele groep, waar de basisvakken worden aangeboden. ’s Middags 

wordt thematisch en projectmatig gewerkt, waar gebruik gemaakt wordt van beschikbare 

ruimtes binnen het eigen cluster. De werkplekken bieden ruimte om samen te werken 

rondom een bepaald thema. 

 

De buitenruimte ligt rondom het gebouw en ondersteunt, net zoals binnenruimte, de kernwaarden 

van het Kindcentrum. Er is ruimte voor spelen en leren voor alle leeftijden, het is er veilig en het is een 

aantrekkelijke, uitdagende plek om te verblijven. 

Het bestemmingsplan ligt binnenkort ter inzage 

De nieuwbouw op de locatie van de voormalige basisschool De Kinderburg past momenteel nog 

niet binnen het bestemmingsplan “Sassenheim-Zuid”, dus een herziening van het bestemmingsplan is 

nodig om de realisatie mogelijk te maken. Afgelopen jaar is een voorontwerpbestemmingsplan 

opgesteld, welke vervolgens is aangepast onder andere naar aanleiding van een wijziging in het 

aantal mogelijke leerlingen op de school naar 400 leerlingen. Uit analyse blijkt dat er genoeg ruimte is 

voor 400 leerlingen. Het aangepaste ontwerpbestemmingsplan ligt van 3 juni tot 14 juli 2021 ter 

inzage. Het ontwerpbestemmingsplan zal op woensdag 2 juni gepubliceerd worden in ‘De Teylinger’, 

de Staatscourant en op de website van de gemeente. Er kan gereageerd worden op het 

ontwerpbestemmingsplan. De wijze waarop het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien en 

hoe kan worden gereageerd zal staan beschreven in deze publicaties. 

Op 1 juli is er een digitale informatieavond 

Op 1 juli organiseert Sophia Scholen een digitale informatieavond. Op deze avond houdt Sophia 

Scholen een presentatie over de nieuwbouw en presenteert de architect de eerste beelden van het 
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ontwerp. Op deze avond is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen over het proces van de 

nieuwbouw. 

 

De informatieavond start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. U kunt zich aanmelden door een mail 

te sturen naar nieuwbouw.sterrenwerk@sophiascholen.nl, waarna wij een link zullen sturen waarmee 

u kunt deelnemen. 

De bovenbouw verhuist in de zomer naar de Kastanjehof 

Binnenkort verhuist de bovenbouw van basisschool Het Sterrenwerk naar de tijdelijke huisvesting in de 

Kastanjehof, aan de Sint Antoniuslaan 24a. Momenteel is de verbouwing van de Kastanjehof in volle 

gang, zodat het gebouw straks geschikt is om basisschool Het Sterrenwerk hier de komende twee 

jaar te huisvesten. De school is bezig met het treffen van voorbereiding voor de verhuizing. In de 

weken voor de zomervakantie vindt de inhuizing plaats.  

 

Verkeersveiligheid is belangrijk. Daarom kijkt de school samen met een aantal buurtbewoners hoe de 

verkeersveiligheid goed geregeld kan worden. Ouders en kinderen wordt zoveel mogelijk gevraagd 

om op de fiets te komen en anders te parkeren op het parkeerterrein bij de JP Gouverneurlaan nabij 

het park. Een verkeersplan wordt momenteel opgesteld.  
 

 

Afbeeldingen: gebouw voormalige basisschool De Kinderburg waar de bovenbouw van Het Sterrenwerk nu nog 

gevestigd is (links, bron: Google Maps) en tijdelijke huisvesting de Kastanjehof waar de bovenbouw naartoe 

verhuist (rechts, bron: Google Maps). Aan bovenstaande afbeelding zijn geen rechten te ontlenen 

Planning van het project 

Onderstaand is een overzicht gegeven van mijlpalen in de concept planning waarop momenteel 

gekoerst wordt. De planning is van meerdere factoren afhankelijk en kan mogelijk de komende tijd 

nog wijzigen. 

 

Onderwerp Van Tot 

Ontwerpen nieuwbouw Kwartaal 1 2021  Kwartaal 1 2022  

Bovenbouw verhuist naar de tijdelijke huisvesting Kwartaal 2 2021  Kwartaal 3 2021  

Sloop bestaande gebouw Kwartaal 4 2021  Kwartaal 1 2022  

Realisatie van de nieuwbouw Kwartaal 2 2022  Kwartaal 2 2023 

School en kinderopvang verhuizen naar de 

nieuwbouw 

Kwartaal 2 2023 Kwartaal 3 2023 

 

Betrokkene aan het woord 

In iedere nieuwsbrief wordt een betrokkene bij de nieuwbouw van Kindcentrum Het Sterrenwerk aan 

het woord gelaten. In deze nieuwsbrief is dat Gritte Bosveld, regiomanager bij BLOS kinderopvang. 
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Beste ouder, collega, buurtbewoner en/of betrokkene,  

 

BLOS kinderopvang (voorheen Trias) is al sinds 1998 verbonden aan basisschool het Sterrenwerk 

(voorheen aan de Rank). Ik ben blij dat we onze samenwerking voortzetten binnen het nieuwe 

Kindcentrum het Sterrenwerk, dat zal worden gebouwd aan de Knorrenburgerlaan in Sassenheim.  

Hoewel we al volop samenwerken met basisschool het Sterrenwerk wordt dit in het nieuwe gebouw 

nog verder vormgegeven. Binnen de nieuwe locatie gaan wij gebruik maken van ruimtes van de 

school voor zowel peuters als kinderen van de buitenschoolse opvang. Peuters bereiden we, door de 

nauwe samenwerking met groepen 1 en 2, nog beter voor op hun overgang naar school.  

Daarnaast breiden wij de opvangmogelijkheden uit met de komst van een kinderdagverblijf voor 

kinderen van 0 tot 4 jaar.  

We zien uit naar voortzetting van de samenwerking. Samen zorgen we voor succesvol werken aan 

de basis voor de kinderen, ook buiten schooltijden! 

Meer weten over onze opvangmogelijkheden? Neem dan contact op met Oudersupport: 

oudersupport-sassenheim@blos.nl of tel. 0252-213876. 

Met vriendelijke groet, 

 

Gritte Bosveld 

Regiomanager BLOS kinderopvang 

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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