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oktober ‘14
voor ouders/verzorgers/bezoekers

Adelante (ver)bouwt!
Voor Adelante in Hoensbroek en Valkenburg a/d Geul staan nieuwbouw, renovatie en sloop op het
programma. Werkzaamheden die zeker tot en met 2015 zullen duren. Zo zijn de eerste sporen van
de werkzaamheden in Hoensbroek al duidelijk zichtbaar. Voor locatie Valkenburg a/d Geul naderen
de plannen de eerste concrete fase. In de herfstvakantie wordt een begin gemaakt met de bouwactiviteiten. Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden met achtergrondinformatie en
het laatste nieuws.
Hoewel wij de overlast zoveel mogelijk willen beperken
door vooral in vakanties en buiten de lestijden om een
groot deel van de werkzaamheden te plannen, zal de
verbouwing helaas niet helemáál ongemerkt kunnen
verlopen. Wij garanderen u wel alle veiligheid op ons terrein en in het gebouw door maatregelen te treffen als het
splitsen van leerlingenverkeer en bouwverkeer. We zijn
voornemens tijdelijk een aparte inrit aan te leggen voor
het bouwverkeer aan de Onderstestraat.

Parkeren
Qua parkeren verandert er voorlopig nog niets. Zowel
voor de busjes, taxi als het personenvervoer gelden de
gebruikelijke route en afspraken. Zodra hier verandering
in komt, zullen we u hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Het eindresultaat
En waar het om gaat, is natuurlijk het eindresultaat. Over
meer dan een jaar moet het oude pand veranderd zijn in
een modern, helder, fris en transparant gebouw dat past
in de groene omgeving. Maar belangrijker nog: een gebouw waarbij wij de ‘één kind één plan’-gedachte optimaal kunnen faciliteren. De nieuwe indeling en inrichting
is ondermeer gericht op revalidatie in de buurt van de
klassen, kortere looplijnen, leer- en werkplekken op
pleintjes aan de gangen en een duidelijke identiteit van de
verschillende leerwegen.
Bijgaande foto’s geven een impressie van de sfeer en de
ruimtes die we willen realiseren.

voor ouders/verzorgers en bezoekers van Adelante locatie Valkenburg a/d geul

Nieuwsbrief

intermezzo

peutergroepen
muziek

leskeuken

wit

paars

P3

crea
P5/6D2

therapieruimtes

P3/4A

DOS

ICT

schoolbibliotheek

blauw

groen

LVS

geel

P1

P5/6A
P2

P3/4D

ambulante
begeleiding

place2be
fysiotherapie

bewegingsonderwijs gymzaal

P4

remedial teaching

P4D
AB

zwembad

4/5B

P5

7/8A

techniek
IKEA
techniek P5/6
D1

drama

6/7B

IB

Industriëlediensten

maatschap.werk
ergotherapie

6/7A

3/4B

4/5A
3/4A

schrijfcentrum
interne begeleiding

5/6A

psychologie

1/2
Ster

rood

oranje

logopedie

revalidatieartsen

1/2
Zon
directie

schoolpedagogen
servicebureau

planning

secretariaat
dagverpleging

Regenboog

hoofdingang
in- en uitgang
verzorgingsruimte

Fase 1

toilet
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Intermezzo

Vanaf de herfstvakantie gaan we van start met de renovatie

Restaurant Intermezzo zal gedurende de (ver)bouw inge-

van de rechtervleugel (geel). Volgens de planning is die ver-

richt worden als kantoortuin voor de administratie en het

bouwing eind van het jaar gereed.

secretariaat. Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken
van deze ruimte. In de toekomstige opzet wordt hier ook niet

Verhuizen

meer in voorzien.

Aan de hand van bovenstaande tekening en onderstaande
uitleg kunt u zien waar de verschillende klassen een tijdelijk

Informatieavond voor ouders/verzorgers

onderkomen zullen vinden.

Donderdagavond 30 oktober bent u om 19.00 uur van harte

Voor fase 1 zullen de kleuterklassen (1/2 zon, 1/2 ster en

welkom in het Adelante College voor een toelichting over de

regenboog) verhuizen naar de kantoren van het secretariaat,

(ver)bouwplannen van Adelante in Valkenburg a/d Geul.

directie en planning. De dagverpleging blijft gewoon bereik-

U kunt zich hiervoor bij ons aanmelden via stmk@adelante-

baar. De klassen P1, P2, P3, P4 en P5 verhuizen tijdelijk naar

zorggroep.nl

de lokalen van de Crea, Place to B, IKEA, Industriële diensten en het kantoor van de Ambulante Begeleiding (in het

Klachten

schuine linker deel van het gebouw). De klassen 3/4A, 4/5A

Mocht u onverhoopt een klacht hebben die gerelateerd is

en 5/6A verhuizen naar het computerlokaal, het lokaal van

aan de bouw verzoeken we u deze bij Veronique Maes-

LVS en P3.

sen via het servicebureau te melden. Dit kan via tel. 045-

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opne-

5282600 (e-mail: v.maessen@adelante-zorggroep.nl).

men met de teammanager van de leerweg van uw kind. Wij
houden u waar nodig op de hoogte.

Colofon
Dit is een uitgave van Adelante en bedoeld voor alle ouders/verzorgers en bezoekers van locatie
Valkenburg a/d Geul. Deze nieuwsbrief wordt digitaal verzonden en verspreid over de afdelingen en
neergelegd in de verschillende wachtruimtes.

Wij doen ons
best de overlast
tot een minimum
te beperken.
Alvast bedankt
voor uw begrip!
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