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voor ouders/verzorgers/bezoekers

Adelante (ver)bouwt!
In Valkenburg a/d Geul blijft het passen en meten. Maar alles verloopt nog volgens plan… Hoe het
er uiteindelijk uit gaat zien wordt steeds een beetje duidelijker. Een frisse en inspirerende omgeving
waarin we kinderen en jongeren kunnen begeleiden, les geven en behandelen. In deze nieuwsbrief
laten we u graag de volgende stappen zien.
Fase 2 (zie plattegrond beneden)

nenspeelplaatsen. Deze zijn gereduceerd naar de twee

Deze fase betreft het deel van het gebouw tussen de

die al gerealiseerd en in gebruik zijn bij de klaslokalen

A- en B-ingang. Na een periode van sloop is de opbouw

die in fase 1 zijn gerenoveerd. Het “keukenplein” is een

nu in volle gang. De contouren zijn duidelijk en met wat

van de twee functionaliteiten die op een andere plek

fantasie zie je de gevel met de grote ramen voor je. De

worden ingericht. Het is een combinatie van leskeuken

afbeelding die u hieronder ziet geeft een impressie van

voor onderwijs en ergotherapie maar ook uitgifte voor de

de nieuwe indeling. Het kantoorgedeelte wordt nu opge-

keuken zoals die altijd werd ingevuld bij Intermezzo. Deze

leverd. In dit deel krijgen de secretariaten en behande-

wordt nu gerealiseerd vlak bij de ‘kantoortuin’ tussen de

laren een plek om te kunnen werken aan o.a. adminis-

A- en B-ingang.

tratieve zaken. De artsen vinden er een onderkomen en

Het “leer- en behandelplein” zal ook een andere plek

kunnen afspraken met u als ouders laten plaatsvinden

krijgen dan oorspronkelijk voorzien. Een werk- en leer-

binnen een van de behandelkamers. Ook de psychologen

plek voor ergotherapie en de VSO praktijk. Dit leerplein is

en maatschappelijk werkers zullen hier hun gesprekken

nu bedacht op de plaats van de voormalige ruimtes van

voeren.

directie, administratie en ondersteunende diensten. Op dit
moment maken de kleuterklassen nog gebruik van deze

Leerpleinen

ruimtes. Zij blijven tot aan de verhuizing naar de defini-

Oorspronkelijk was het de bedoeling een viertal leer-

tieve plek in de B-vleugel hier ook zitten om zo min mo-

pleinen te realiseren door gebruik te maken van de bin-

gelijk onrust te veroorzaken.
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Nieuwsbrief

B-vleugel

Webcam

De indeling van de B-vleugel is ook duidelijker geworden en

Om de bouw van een afstandje een beetje te kunnen volgen

in bovenstaande tekeningen vertaald. In deze vleugel komen

heeft de aannemer een webcam geinstalleerd. Wilt u ook

o.a. de kleuters, de allerkleinsten. In de basis zullen de sani-

een kijkje nemen, kijk dan via http://89.200.115.101/cgi-bin/

taire voorzieningen op dezelfde plek blijven maar uiteraard

guestimage.nl

worden vernieuwd en een meer open karakter krijgen. Ook
de bibliotheek en de BSO krijgen hier een centrale plek.

Vragen of klachten

In de meivakantie wordt een groot deel van de B-vleugel

Mocht u onverhoopt een vraag of klacht hebben die gerela-

vrijgemaakt om hier met de (ver)bouw verder te kunnen. De

teerd is aan de bouw verzoeken we u deze bij Veronique

klassen worden allemaal ondergebracht in het A-gebouw

Maessen via het servicebureau te melden. Dit kan via tel.

(waar de overige klassen ook zitten).

045-5282600 (e-mail: v.maessen@adelante-zorggroep.nl).

Interne verhuizingen
In de meivakantie zullen de secretariaten, artsen en managers bedrijfsvoering verhuizen naar hun definitieve plek
binnen “fase 2”. Ook de behandelkamers kunnen in gebruik
worden genomen.
Logopedie zal gebruik gaan maken van de nieuwe behandelkamers. Ergotherapie zal tijdelijk gebruik gaan maken van
de back-office in de nieuwbouw.

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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