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Contouren nieuw Kindcentrum Ten Boer al duidelijk zichtbaar 

Kinderen plaatsen schatkist met wensen in hun toekomstig 
gebouw 
 
De bouw van het nieuwe Kindcentrum loopt voorspoedig. De contouren van het 
gebouw zijn inmiddels duidelijk zichtbaar op de hoek van de Riekele Prinsstraat en 
de Sportlaan in Ten Boer. In het kindcentrum komen CBS de Fontein, OBS de 
Huifkar en de kinderopvang Kids2B.  
 
Momenteel wordt nog gewerkt aan de buitenafwerking. Een deel van de steigers 
is al verwijderd en nu wordt de binnenkant verder afgewerkt.  
 
Vorig jaar, op 16 oktober, heeft de start van de bouw plaatsgevonden in het bijzijn 
van zoveel mogelijk toekomstige gebruikers. Tijdens die starthandeling hebben de 
kinderen van de scholen en de opvang hun toekomstwensen in een schatkist 
gedaan. De schatkist is door de kinderen en wethouder Carine Bloemhoff aan de 
uitvoerder van Bouwgroep Dijkstra Draisma overhandigd. De uitvoerder heeft 
stellig beloofd de kist te bewaken en te bewaren tot het moment waarop deze in 
het kindcentrum aangebracht zou worden. 
 
Vandaag (maandag 15 juni 2020) was het zover, de schatkist kon worden 
geplaatst in het nieuwe gebouw. In verband met de coronamaatregelen kon dit 
helaas niet in aanwezigheid van alle toekomstige gebruikers plaatsvinden. We 
hebben daarom gekozen voor een kleine delegatie per school en kinderopvang.  
 
In het bijzijn van Ellen Meijer (directeur CBS  De Fontein), Peter van der Bult 
(directeur OBS De Huifkar), Maya Sissing (Teamleider Kids2B), een deel van het 
projectteam en van de aannemers Bouwgroep Dijkstra Draisma en de BAM, is de 
schatkist in een ruimte onder de trap geplaatst en hebben de kinderen van de 
scholen en de kinderopvang, met een beetje ondersteuning, de ruimte  
dichtgeschroefd. 
 
Indien alles verder volgens planning verloopt zal de oplevering van het nieuwe 
kindcentrum in oktober van dit jaar plaatsvinden en kan het gebouw vervolgens 
na de herfstvakantie in gebruik worden genomen.  
 
Omdat niet alle toekomstige gebruikers bij het terugplaatsen van de schatkist 
aanwezig konden zijn, hebben we foto’s gemaakt. Op de volgende pagina een 
impressie van de bijeenkomst.  
 

Groningen, 15 juni 2020  



  Nieuwsbrief  

Nieuwbouw  Kindcentrum  

 
 

 

 

 

 
 

   

 

       
 

 
 

 

 


