Rotterdam, 6 november 2020
Beste omwonende,
U woont in de buurt van basisschool de Fridtjof Nansen. De openbare Jenaplanschool krijgt een
nieuw gebouw. Via deze brief informeer ik u met alle plezier over de nieuwbouw en alles wat daar
voor u als buurtbewoner bij komt kijken.

Waarom wordt de Fridtjof Nansen school vernieuwd?
De basisschool is verouderd en voldoet niet meer aan de technische en functionele eisen van deze
tijd. Daarnaast is de school te klein voor aantal leerlingen voor nu en in de toekomst. Dit is nu tijdelijk
opgelost door de noodgebouwen die aan de school zijn aangebouwd.
Om de school weer te laten voldoen aan de huidige eisen en het ruimtetekort op te lossen is door de
gemeente Rotterdam besloten om een nieuw schoolgebouw te bouwen.

Waar komt de nieuwe Fridtjof Nansen school?
De nieuwe school komt op de locatie van het huidige gebouw. De omvang van de nieuwbouw wordt
ongeveer gelijk aan het bestaande gebouw inclusief de noodlokalen. Het terrein rondom de school
wordt grotendeels vernieuwd en voorzien van veel groen.

Hoe gaat de nieuwe school eruitzien?
De leerlingen en het leerkrachtenteam zijn blij, zij krijgen een prachtige nieuwe school met veel
groen. Natuurlijk is er in de ontwerpen ook aan de buurt gedacht. Kenmerkend in het ontwerp zijn
het groene schoolplein, de integrale relatie van groen met het gebouw. Een mooi voorbeeld hiervan
is een moestuin op het dak en voorzieningen voor het opvangen van hemelwater rond het gebouw.
Het dak wordt eveneens voorzien van zonnepanelen voor een duurzame opwekking van energie.

Wat is de stand van zaken?
De Fridtjof Nansen is een school van stichting BOOR, het schoolbestuur van het openbare onderwijs
in Rotterdam In 2019 is BOOR samen met de school en de gemeente Rotterdam gestart met de
voorbereidingen van de nieuwbouw. In januari 2020 is een architect gestart met het ontwerpen van
de nieuwbouw. Het definitieve ontwerp is nu bijna klaar en ligt vanaf eind november ter inzage bij de
Omgevingsdienst van de gemeente.

Wat is de planning?
De globale planning voor de komende periode ziet er als volgt uit:





Eind 2020 verhuizen de leerlingen naar een tijdelijke locatie aan de Dirk Costerstraat.
De sloop van het huidige gebouw start in februari 2021 en duurt 3 maanden.
De nieuwbouw start in de zomervakantie van 2021 en duurt ongeveer 1 jaar.
Het nieuwe schoolgebouw is open bij de start van schooljaar 2022/2023.

Wat betekent dit voor u?
Het slopen en bouwen van de gebouwen kan helaas niet geluidloos. Dat betekent voor u als
omwonende dat u tijdens bovenstaande periode overlast kunt ervaren van de werkzaamheden. Wij
doen ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. U ontvangt in januari meer informatie
over de werkzaamheden.

Waar kunt u terecht met vragen en waar staat informatie?
Ik kan me voorstellen dat u vragen heeft. Ze zijn meer dan welkom. U kunt ze mailen naar
nieuwbouw@fridtjofnansenschool.nl
Op de website van de school delen we regelmatig informatie. Neemt u gerust eens een kijkje op
www.fridtjofnansenschool.nl.
Via de website van de gemeente Rotterdam:
www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-bouwen/ of telefonisch 14010

Met vriendelijke groet,
Mede namens bovenschools directeur van stichting BOOR, Door Faber,
Het team van de Fridtjof Nansen.

