
 

 

   Informatiebrief renovatie en uitbouw MKC ‘t Ronde nr. 4                              15 januari  2021 

Dit is een Informatiebrief voor ouders en verzorgers van montessori kindcentrum ’t Ronde over de 

ontwikkelingen rondom de renovatie en uitbouw van het gebouw van ‘t Ronde aan de Uilenhoeve. 

Redactie: Joost-Joris van Doleweerd (bestuurslid huisvesting) en Jeannette Ridderhof (directeur) 

Mocht je willen reageren of vragen hebben, dan kan je mailen op ronde@tronde.nl  

 

Het gaat hard! 

Wat gaat het snel! Het is geweldig te zien dat, wat tot nu toe alleen op tekeningen te zien was, nu 

werkelijkheid gaat worden. Het nieuwbouwgedeelte is al goed zichtbaar, de vloer voor de verdieping 

zit er ook op. Binnenkort wordt het dak dichtgemaakt. Dan is de ‘ruwbouw’ gereed en kan gewerkt 

gaan worden aan het binnenwerk.  

 

Afgelopen vrijdag (8 januari) mochten Joost-Joris en Jeannette, samen met projectmanager Addy, 

een kijkje nemen. We hebben foto’s gemaakt die we nu graag met jullie delen. 

 
Aan de achterzijde is nog veel hetzelfde. Je ziet links een stukje van de nieuwbouw. Oud en nieuw bij 

elkaar dus. De dakkapellen worden nog vervangen (doel: geen emmertjes meer..) en de rode kleur 

van de kozijnen gaat verdwijnen: het wordt een mooi antraciete kleur die veel beter past bij het 

gebouw. 
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De voorkant van de nieuwbouw. Met links het gedeelte voor de peutergroep, rechts het gedeelte 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar.  
 

 
In het midden van de foto zie je de nieuwe hoofdingang van het kindcentrum. Het lokaal rechts op 
de foto (waar eerst MB1 zat) wordt de ruimte voor handvaardigheid en BSO. Links is de babyruimte 
zichtbaar. 
 



 

Misschien herken je de voormalige personeelskamer. Voorheen stond je hier op het plein, straks is 
deze ruimte overdekt en vormt het de ‘voor-hal’. De oude personeelskamer wordt een mooi, grote 
keuken.      
   

                 
We staan hier nog steeds in de ‘voor-hal’. Links zie je de doorgebroken gevel richting de 
onderbouwlokalen. Op deze plek wordt een trap gemaakt naar de kantoren en de personeelskamer 
op de eerste verdieping van de nieuwbouw. Links-boven is nog het voormalige kantoor van Bonnie 
en Anneke te herkennen.  
De opening rechts wordt de doorgang van de ‘voor-hal’ naar de centrale hal (aan de andere kant van 
de keuken is de andere doorgang).  



 

 
We zijn nu in de centrale hal. Alle steigers voor het ophogen van het dak staan er nog. Maar als je 
goed kijkt zie je dat onder de houten pilaren beton is gemaakt. Het dak is zo opgehoogd met een 
stevige constructie. De steigers gaan binnenkort weg, dan is de mooie ruime centrale hal weer goed 
zichtbaar (de plek die we gebruiken voor van alles en nog wat en waar we zo graag weer de 
weeksluitingen willen vieren!) 
 

 
We kijken hier vanuit de centrale hal naar de keuken (voorheen de personeelskamer). Boven de 
keuken komt de ruimte voor de installaties. Hiervoor is een nieuwe betonvloer gemaakt.  



 

 
De trap op! De oplettende kijker ziet dat de ingang van het nisje is verhoogd. Dat scheelt in de 
toekomst heel wat “hoofd-stoten”….. Op de omloop komt straks ook weer de bibliotheek.  
 

 
Uitzicht vanaf de omloop naar de hal (en als je nu vanaf de omloop naar het podium kijkt heb je geen 
last van de balken!)  
 

 



 

 
We staan hier op de omloop, waar eerst het kopieerapparaat stond en kijken de hal in. Tjonge, het is 
goed te zien dat er hard gewerkt wordt. 
 

 
Hier staan we in het oude directiekantoor (ongeveer op de plek waar het bureau van Jeannette 
stond) en kijken door de opengebroken geven naar de nieuwe ‘voorhal’.  Je ziet de muren voor 
nieuwe ruimtes voor de kinderen van 0-4 jaar. Op de verdieping komen kantoorruimtes en de 
personeelskamer. 



 

 
En hier staan we in het nieuwe gedeelte, waar straks de kinderen van 0 tot 4 jaar gaan verblijven.  

 

Ja, er moet nog veel gedaan worden maar het vordert enorm. We kunnen eigenlijk niet wachten... 

 

Het schoolplein 

Naast het gebouw, wordt ook het buitenterrein aangepakt. Het plein gaat er straks echt anders uit 

zien. De architect heeft een mooi ontwerp gemaakt.  De werkgroep terrein heeft, in samenwerking 

met een extern bureau een uitwerking gemaakt. Er ligt nu een ontwerp voor de indeling van het 

terrein en de speeltoestellen. Er worden nu offertes aangevraagd voor het grondwerk en de 

speeltoestellen.  

 

Meubilair 

De tweede proef-sets (tafels en stoelen) zijn binnen. Wel een tikje jammer dat de school nu dicht is… 

Maar we hopen toch genoeg te kunnen “proefzitten” en een goede keuze te kunnen maken. De 

bedoeling is dat we in het nieuwe gebouw ook nieuw meubilair hebben.  

 

Tijdspad (onder voorbehoud) 

De werkzaamheden gaan nog steeds volgens plan. Echt fijn want, hoe prima we het ook hebben op 

de tijdelijke huisvesting aan de Lingewijk, we zien er naar uit om het nieuwe schooljaar (21-22) te 

starten in ons mooie gebouw aan de Uilenhoeve.  

Vooralsnog lijkt de corona crisis geen gevolgen te hebben voor dit project, maar het is natuurlijk wel 

iets dat we nauwlettend in de gaten houden.  

 

De planning: 

vanaf oktober 2020  renovatie en uitbouw ‘t Ronde 

vanaf voorjaar 2020  inrichting buitenterrein 

zomer 2021     terug verhuizen naar de Uilenhoeve 

augustus 2021   start schooljaar 2021-2022 in het mooie gebouw. 


