
                                                    
 
Aan omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden  
omgeving basisschool Narcis Querido Jan den Haenstraat 41 
 
 
Datum:   16 april 2021   
Onderwerp:  start bouw nieuw kindcentrum “de Vindplaats”    
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Graag informeer ik u over de werkzaamheden van het nieuwe kindcentrum “de Vindplaats”. De 
werkzaamheden starten eind april 2021 en duren tot en met augustus 2022.  
 
De verbouwing van het gebouw aan de Jan den Haenstraat 41 start eind april 2021. De gebruikers hopen 
na de zomer van 2022 het kindcentrum te kunnen betrekken. De gymzaal wordt gesloopt en komt bij 
herbouw op een extra bouwlaag. Op de huidige laagbouw komt een extra verdieping. De rest van het 
gebouw wordt geheel vernieuwd en gemoderniseerd. Op het dak komt een waterberging, zonnepanelen, 
groen en een kas. Het eindresultaat is een mooi, modern en duurzaam kindcentrum waar alle kinderen uit 
de buurt welkom zijn.  
 
Inrichting bouwplaats 
Rond het huidige gebouw en schoolplein plaatst aannemer Van Dillen komende week bouwhekken.  
Aan de zuidkant komen bouwketen en containers te staan. Om veilig te kunnen laden en lossen wordt 
een doorsteek gemaakt met rijplaten en lage hekjes vanaf de Tjerk Hiddes de Vriesstraat over het plein. 
Alle speelvoorzieningen en looproutes blijven toegankelijk. De bouwplaatstekening is bijgevoegd.   
 
In verband met de inrichting van de bouwplaats worden een aantal banken en een twee picknicktafels 
tijdelijk verwijderd. Bij de inrichting van het groene schoolplein in 2022 wordt alles weer teruggeplaatst.  
 
Sloopwerkzaamheden en heiwerkzaamheden 
Eind april 2021 starten de sloopwerkzaamheden. De gedeeltelijke sloop duurt tot eind juni 2021. In de 
tweede helft van juni wordt er geheid. De nieuwe palen worden trillings- en geluidsarm aangebracht.  
 
Werktijden  
Er mag van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur gewerkt worden. Werken op zaterdag 
is toegestaan van 8.00 tot 17.00 uur, mits het werk dan geen hinder veroorzaakt voor de omwonenden.  
 
Hinder, vragen of meer informatie? 
De sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen voor enige hinder zorgen. We doen ons uiterste best de 
hinder te beperken. Als u overlast heeft van de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de 
project- en omgevingsmanager, Albèrt Duyst via 06 2201 3033 of duyst@destock.nl. Ook voor 
opmerkingen en vragen over de vernieuwbouw kunt u bij hem terecht.  
 
Rond de zomer start een klankbordgroep met omwonenden over invulling en ontwerp van het groene 
schoolplein. Interesse? Neem contact op met Albert Duyst voor nadere informatie. 
 
Meer informatie over het kindcentrum “de Vindplaats” staat op de achterzijde van deze brief.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert Geertsma 
Directeur kindcentrum de Vindplaats      



 
Impressie vernieuwbouw de Vindplaats  
 
 
Kindcentrum De Vindplaats 
Schoolbestuur AWBR en AKROS kinderopvang vormen samen met de twee basisscholen De Roos 
en Narcis Querido een nieuw kindcentrum: de Vindplaats. De Vindplaats is bedoeld voor alle kinderen 
in de wijk en biedt ook ruimte voor activiteiten met en voor de buurt. Het Samenwerkingsverband 
Primair Onderwijs Amsterdam-Diemen (SWV) en de Gemeente Amsterdam ondersteunen het project. 
 
Een nieuwe kijk op ontwikkeling 
In het nieuwe Kindcentrum de Vindplaats mogen kinderen (0-13 jaar) laten zien wie ze zijn. Samen 
met de medewerkers gaan ze op ontdekkingsreis en zo werken ze aan hun eigen ontwikkeling. De 
Vindplaats is een plek waar kinderen samen spelen, werken en leren en waar kinderen en 
medewerkers een gemeenschap vormen waarbij iedereen welkom is. De Vindplaats is hecht 
verbonden met de buurt en biedt kinderopvang, opvang en andere voorzieningen in één. 
 
Het unieke en diverse aanbod sluit aan bij de (leer-)behoeften van het kind. Hiervoor komt er een 
kinderkeuken, theater, werkplaats, atelier en moestuin. Daarnaast is er een binnen zandbak en 
snoezelruimte Op de Vindplaats leren kinderen aan de hand van thema’s, workshops en projecten. 
Deze manier van werken verrijkt en stimuleert zowel kinderen als medewerkers. Ze gaan met plezier 
naar de Vindplaats en daardoor kunnen ze zich optimaal ontplooien en ontwikkelen. In het 
Kindcentrum is ook voor buurtbewoners ruimte voor activiteiten en om te sporten. 
 
De Vindplaats zal naar verwachting in september 2022 haar deuren openen.  
 
Informatie en contact 
Meer informatie over de Vindplaats vindt u op: www.devindplaats.amsterdam 
Contact opnemen kan via: https://www.devindplaats.amsterdam/contact  
 



 


