
 

 

Persbericht 
Arnhem, 9 november 2022 

Nieuwbouw Kindcentrum Vredenburg bereikt hoogste punt 
Op woensdag 9 november heeft de feestelijke viering van het hoogste punt van de 
nieuwbouw van Kindcentrum Vredenburg plaatsgevonden bij de bouwplaats aan de 
Slochterenweg in Arnhem-Zuid. Leerlingen van OBS Da Vinci Arnhem (Flores Onderwijs), 
katholieke basisschool De Ommelander (Delta Scholengroep) en kinderen van Skar 
Kinderopvang hebben gezamenlijk vlaggen versierd. Deze vlaggen zijn door de vakmannen 
van de bouw tot het hoogste punt gehesen tijdens dit heuglijke moment. Als dank voor het 
harde werk zijn de bouwvakkers door de toekomstige gebruikers getrakteerd op 
saucijzenbroodjes. Bij een voorspoedig verloop van de bouw kunnen leerlingen en 
medewerkers voor de zomervakantie van 2023 verhuizen naar het nieuwe gebouw. 
 
Startsein tot hoogste punt 
Het nieuwe Kindcentrum verrijst op de plek waar voorheen scholencomplex de Krakeling 
stond dat circulair is gesloopt. Bruikbare materialen krijgen weer een nieuwe bestemming. 
Afgelopen juni werd het startsein van de nieuwbouw gegeven door de leerlingen van beide 
scholen met wethouder Bob Roelofs en werd een tijdscapsule ingegraven. In Kindcentrum 
Vredenburg komen drie gebruikers: OBS Da Vinci Arnhem, katholieke basisschool De 
Ommelander en Skar Kinderopvang. 

Sinds de start tot het hoogste punt van de bouw zijn al veel stappen gezet. In de afgelopen 
periode hebben we de directeuren het gebouw mee ontworpen en intensief nagedacht over 
hoe het gebouw aan kan sluiten bij het onderwijs.  

Directeuren Irma Peters van De Ommelander en Wanja van Langen van OBS Da Vinci 
namens alle gebruikers: “Met het bereiken van het hoogste punt komt het Kindcentrum 
Vredenburg steeds dichterbij. Het is een mooie aanwinst voor de wijk. Als gebuikers zijn we 
heel blij dat we hier straks samen mogen werken. Fijn dat we al zo ver zijn. En we zijn 
ontzettend trots op wat er al gerealiseerd is. Directeur Jelle Hegeman van WBC Bouwgroep 
vult nog aan: “We boffen want we werken met een geweldig bouwteam samen aan dit 
project.”  

Kindcentrum in groene omgeving 
In Kindcentrum Vredenburg komt één centrale ingang voor alle gebruikers. In het gebouw 
komt een centrale hal met speelruimte en twee themaruimten voor alle partijen. Het gebouw 
is duurzamer, bestaat uit twee bouwlagen, gebruikt minder energie en is daarom 
milieuvriendelijker. Omdat het nieuwe Kindcentrum compacter is, wordt een deel van het 
terrein ingericht als park en groen recreatiegebied. Daarin wordt een wadi gemaakt waar 

https://www.obsdavinciarnhem.nl/
https://www.deommelander.nl/
https://www.deommelander.nl/
https://www.skar.nl/


regenwater van het dak wordt opgevangen. Rond het gebouw komt een ruim speelplein dat 
zo groen mogelijk wordt ingericht. Met het vele glasgebruik komt er veel licht in het gebouw 
en kunnen gebruikers van het prachtige groen genieten. Tot de ingebruikname in het nieuwe 
Kindcentrum verblijven de gebruikers in het pand aan de Groningensingel 1245. 

--------------------------- 

Noot voor de pers: 

Fotobijschrift 1: Directeuren Irma Peters en Wanja van Langen verwelkomen de 
aanwezigen bij de viering van het hoogste punt van KC Vredenburg. Er zijn 
vertegenwoordigers van OBS Da Vinci Arnhem en katholieke basisschool De Ommelander,  
SKAR, het bouwteam en de bouwvakkers van WBC Bouwgroep.  
Fotobijschrift 2: de vlaggen, zelfgemaakt door leerlingen van SKAR en de scholen, 
wapperen bij het bereiken van het hoogste punt voor KC Vredenburg.  
Fotobijschrift 3: directeuren Irma Peters en Wanja van Langen vertellen de aanwezigen 
over de nieuwbouw en de totstandkoming tot nu toe.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

● Marjolein Tijdink, persvoorlichter Delta Scholengroep: 
m.tijdink@deltascholengroep.nl of 

● Laura Gort, persvoorlichter Flores Onderwijs: communicatie@floresonderwijs.nl 

Delta Scholengroep 
De Delta Scholengroep verbindt 25 PO-scholen verspreid over de gemeenten Arnhem, 
Rheden, Renkum, Oost-Gelre en Berkelland. Deltascholen hebben een eigen gezicht, zijn 
geworteld in een eigen traditie en omgeving en vormen een solidair verbond van kennis, 
ervaring en ambitie op het gebied van primair onderwijs. 

Flores Onderwijs 
De 33 scholen van Flores Onderwijs verzorgen goed, passend en eigentijds openbaar en 
(algemeen) bijzonder onderwijs in Arnhem en Renkum. Wij hebben daarbij expliciete 
aandacht voor het creëren van gelijke kansen. 

Skar Kinderopvang 
Met ruim 50 locaties voor kinderopvang en een activiteitenaanbod in Arnhem en omliggende 
gemeenten, zijn we altijd dichtbij. 

Peuterwerk Skar 
Peuterwerk Skar heeft in bijna elke wijk van Arnhem een peuterwerk. Dat is een fijne en 
veilige plek waar uw peuter zichzelf mag zijn als voorbereiding op de basisschool. 
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