Opening
nieuwbouw Confetti
Vrijdag 24 september 2021
Na twee-en-een-half jaar van voorbereiden en bouwen konden we met
het ingaan van afgelopen zomervakantie ons nieuwe schoolgebouw
betrekken. Op maandag 6 september ontvingen we de kinderen voor hun
eerste schooldag op ons nieuwe adres.
En vrijdag 24 september vierden we de officiële opening!
De openingsdag begon met een feestelijk programma voor de kinderen. Zij
kregen verschillende workshops voorgeschoteld die werden gegeven door
gastdocenten van de CKV Fabryk en Maxstudio’s; dans, street-art,
percussie, light-art, theater, kickboksen. Tussendoor kregen de kinderen
een lekkere zak popcorn van de ouderraad en nog een cadeautje in de
vorm van een Confetti-etui. Het was een geweldige ochtend!
‘s Middags was er een receptie voor genodigden waarbij terug werd
geblikt op het ontwerp- en bouwproces maar ook al vooruit werd gekeken
naar de mooie kansen die er liggen voor team Confetti om de school
verder uit te bouwen qua onderwijs en als speler in de wijk met een grotere
verantwoordelijkheid dan onderwijs alleen. Er waren mooie woorden, de
openingshandeling werd verricht en het glas geheven.
‘s Avonds heeft het team de dag afgesloten door samen te eten. Deze dag
markeerde een einde van een prachtig proces en een nieuw begin vol
mooie kansen!

Wij hebben genoten en zijn klaar om de volgende stap te zetten.
Team Confetti bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de
bouw, verhuizing of openingsdag!

Workshops in beeld:

Felicitaties van Flores bestuurder Sylvia Veltmaat:
“Het huis is af en het dorp zal gaan groeien”, sprak Christel Hensema-Verheij, de
directeur van de school. Mooie plannen voor de school in de wijk en de wijk in de
school. En steengoed onderwijzen natuurlijk. Dit gebouw past als een Dalton jas.
Gefeliciteerd team, leerlingen en ouders/verzorgers van Confetti; ik wens jullie
geweldige jaren toe!

Een school bouwen kun je niet alleen. Confetti heeft met veel fijne
mensen mogen samenwerken. Een opsomming van partners in het
proces: collega’s huisvesting/ financiën van Flores Onderwijs, HEVO,
Thomas Architecten, Dombosch bouw, Maaklab, de ouderwerkgroep
schoolplein en de ouder- en buurtwerkgroep verkeersveiligheid en
vele anderen;

‘Samen kunnen we alles!’

Teamleden meester Ron en juf Rianne legden samen met
wethouder Paping een openingstegel in het nieuwe schoolplein
waarna de school officieel geopend werd verklaard.
Rest ons de realisatie van de aanbouw van 4 lokalen waar we
ons keihard voor gaan inspannen. Alle kinderen in een
permanent gebouw, noodvoorzieningen de wijk uit, dat is waar
we voor gaan!
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