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Nieuws 
Het gebouw is opgeleverd, de verhuizing is geweest en op 9 mei gaat het 

nieuwe kindcentrum geopend worden! Bent u erbij?  

Ook gaat binnenkort de Hoofdweg aanpakt worden waardoor deze tijdelijk 

afgesloten wordt. Lees meer in deze nieuwsbrief.  

 

Opening 
Op maandag 9 mei om 08:30 wordt het nieuwe kindcentrum feestelijk geopend! De 

kinderen, ouders en andere belangstellenden kunnen dan een kijkje nemen in het 

nieuwe gebouw. U bent van harte welkom om samen met ons stil te staan bij dit 

feestelijk moment. Tot 9.30 uur is het gebouw toegankelijk om te bezichtigen, er is 

geen toegang in de lokalen, hier starten de leerlingen met hun eerste lessen. 

Vrijdag 20 mei wordt er een Open Huis georganiseerd van 14.30 – 16.30 uur, u kunt 

dan ook de leslokalen bekijken. 

 

Terugblik 
De afgelopen weken heeft de aannemer hard gewerkt om het 

gebouw op 7 april op te leveren en over te dragen aan de 

gemeente. Samen met wethouder Erik Drenth hebben we dit 

formele moment gevierd.  

De scholen en de kinderopvang hebben ook de sleutel 

ontvangen van hun nieuwe school gekregen dus het verhuizen 

kon beginnen. De afgelopen weken is dan ook druk verhuist, 

zijn nieuwe spullen geleverd en is het gebouw klaar gemaakt 

voor de eerste schooldag op 9 mei.  

Ook het schoolplein is bijna klaar, de tegels liggen er, het 

groen is geplant en de speeltoestellen hebben een plek 

gekregen. De bergingen en de voetbalkooi worden 

halverwege juni geplaatst.  
  

Vooruitblik 

Na de verhuizing zal CBS de Zonnewijzer gesloopt worden zodat hier de nieuwe toegangsweg gemaakt kan worden 

en zal er gestart worden met verbouwen van OBS de Springplank voor de Rutger Kopland School. 

Na sloop van CBS de Zonnewijzer zal de omgeving rondom het kindcentrum klaargemaakt worden. De wegen 

rondom het kindcentrum gaan aangepast worden zodat er een veilige schoolomgeving ontstaat.  

 
 
 
 
 
 



Verkeer 

In de komende maanden gaat er veel gebeuren in 

de directe omgeving van het nieuwe 

kindcentrum. Maandag 9 mei is er een tijdelijke 

toegangsweg naar het nieuwe kindcentrum. De 

verkeerssituatie is voor iedereen wennen. 

Iedereen zal zijn of haar route naar school of 

kinderopvang moeten vinden. Houd elkaar 

daarom goed in de gaten als je naar het nieuwe 

kindcentrum gaat, of dit met de auto lopend, 

of met de fiets is. Let op elkaar!  

 

Tijdelijke verkeerssituatie 

In de maand mei is het de bedoeling dat 

iedereen via de tijdelijke weg (tegenover 

Modehuis Sterenborg) het gebied rondom de 

school en het sportpark benaderd vanwege de 

werkzaamheden aan de Kugelsaan. Zodra deze 

werkzaamheden gereed zijn gaan alleen 

schoolgaande fietsers en voetgangers over de 

Kugelslaan.  

 

Auto’s gaan dan over de tijdelijke weg en later over de nieuwe weg die wordt aangelegd. Zo houden we de fietsers 

en voetgangers gescheiden van de auto’s. In zowel de tijdelijke als de definitieve verkeerssituatie wordt er 

geparkeerd op de grote parkeerplaats. De kiss n ride is alleen bedoeld om kort te stoppen om kinderen uit te laten 

stappen om naar school te gaan. De kiss n ride is onder schooltijd niet bedoeld om te parkeren.  

 

Tijdens de eerste dagen naar school zullen er verkeersregelaars aanwezig zijn om iedereen te helpen de juiste 

route naar school te vinden.  

Zie onderstaand overzicht voor alle werkzaamheden de komende periode. 



 

Kugelslaan - Hoofdweg - Westerlaan: 

Vanaf maandag 16 mei wordt er gestart met het aanpassen van de Kugelslaan en aansluitend de aanpassingen van 

de kruising Kugelslaan - Hoofdweg – Westerlaan. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de kruising 

tijdelijk afgesloten, let dus goed op de bebording voor de omleiding.  

 

Kruising Hoofdweg – Damsterweg: 

De kruising Hoofdweg ten hoogte van de nieuwe toegangsweg (huidige plek CBS de Zonnewijzer) wordt naar een 30 

zone aangepast, net als de doorgaande weg Hoofdweg naar de Damsterweg. Om deze werkzaamheden uit te 

kunnen voeren wordt de weg afgesloten in de periode van 20 juni tot en met 13 juli, let dus goed op de bebording 

voor de omleiding.  

 

Partners 
In het traject rondom de bouw van kindcentrum Siddeburen wordt door twee scholen samengewerkt: OBS De Springplank en CBS 

De Zonnewijzer. Daarnaast is kinderopvangorganisatie Kids First COP groep een partner in het kindcentrum.  

Scholenprogramma 

Dit project maakt deel uit van het “Scholenprogramma” van de gemeente Midden-Groningen. Het programma 

bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren gereed moeten zijn. Het doel van alle 

projecten is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen voor het faciliteren van onderwijs, 

opvang en/of welzijnsvoorzieningen. In het programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen en 

kinder- en peuteropvang. Alle informatie over het scholenprogramma is te vinden op de website van de gemeente 

Midden-Groningen. 

Meer informatie en contact 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over Kindcentrum Siddeburen? Mail het dan naar 

scholenprogramma@midden-groningen.nl  Kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief over 

de nieuwbouw van het Kindcentrum Siddeburen? Stuur deze mail gerust door. Alle informatie is terug te vinden op 

de website van de gemeente Midden-Groningen. 

http://www.obs-de-springplank.nl/
http://www.cbsdezonnewijzersiddeburen.nl/
http://www.cbsdezonnewijzersiddeburen.nl/
https://www.kidsfirst.nl/
https://www.midden-groningen.nl/versterking-scholen-scholenprogramma
mailto:scholenprogramma@midden-groningen.nl
mailto:scholenprogramma@midden-groningen.nl
https://www.midden-groningen.nl/versterking-scholen-scholenprogramma

