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Duimen omhoog voor nieuwe school
Een bijzondere
dag was het gisteren voor de basisschoolleerlingen
van het azc in Assen. Ze mochten
voor het eerst
hun nieuwe
school bezoeken.
En dat werd een
waar feestje.
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M

et gele bouwhelmen
op zitten de kleuters in
de kring te wachten tot
ze mogen vertrekken.
Ze gaan voor het eerst hun nieuwe
school bekijken en dat is maar wat
spannend. ,,We hebben ze vanochtend goed voorbereid”, legt juf Petra
Ros uit. ,,Van harde geluiden kunnen ze natuurlijk schrikken. Je weet
immers niet wat ze meegemaakt
hebben. Een nieuw schoolgebouw
zegt ze in principe niks, maar wel als
je elke week gaat kijken en de vorderingen bijhoudt.”
En daarom bezoeken alle leerlingen van de basisschool nu al het
nieuwe gebouw, waar ze na de voorjaarsvakantie in zullen trekken. ,,Alles moet straks mee in dozen”, legt
juf Petra uit aan Anastasia en Anamaria (5). De tweeling kijkt haar verbaasd aan. ,,Alles?”, vragen ze ter
controle. ,,Dus Kikker ook?” De bekende hoofdpersoon uit de kinderboeken van Max Velthuijs is populair onder de kinderen.
Met de bouwhelmen op lopen de
kleuters gespannen richting hun
nieuwe school. De speciale kinderhelmen hebben ze gekregen bij het
bouwmateriaal dat ze besteld hebben, vertelt schoolleider Helma

Kinderen van het asielzoekerscentrum in Assen wandelen door het nieuwe schoolgebouw.
Blaauw. ,,We hebben er alleen één te
weinig, dus hebben we er zelf één gemaakt en de drager tot directeur benoemd”, zegt ze terwijl ze het desbetreffende jongetje aanwijst. ‘Bouwinspectie’ staat er in grote letters op
zijn witte helm.
Het nieuwe gebouw telt elf lokalen. Nog wat veel voor de veertig kinderen die er nu rondlopen. ,,Als de
verbouwing van het azc straks klaar
is, hopen we te groeien naar zo’n
honderdtwintig kinderen”, legt
Blaauw uit. De verbouwing van het
asielzoekerscentrum in het oude
NAM-gebouw aan de Schepersmaat

‘Wauw. Menig
basisschool
zal hier
jaloers op zijn’
is bijna afgerond. ,,Het is nog een
kwestie van de puntjes op de i zetten”, zegt COA-woordvoerder Alet
Bouwmeester. ,,We zitten in de laatste weken voor ingebruikname.”
In een groot deel van de lokalen
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ligt de vloer al en is een klein keukenblok te vinden. De semipermanente lokalen komen bij de basisscholen in Kloosterveen vandaan,
waar ze niet meer nodig waren.
,,Wauw. Menig basisschool zal hier
jaloers op zijn”, zeggen de leerkrachten enthousiast. En daar sluiten de
kinderen zich volledig bij aan. Trots
steken ze beide duimen de lucht in.
Ze zijn blij, helemaal nadat ze van
een van de bouwvakkers een zakje
snoep hebben gekregen. Het bezoek
is een echt feestje voor de kinderen
geworden. ,,Mooie, nieuwe school”,
klinkt het tevreden.

