
 

 
 

P E R S B E R I C H T  
 
Amsterdam, 22 april 2021 
 

 

Bouw uniek kindcentrum de Vindplaats van start 
 

AMSTERDAM - De bouw van kindcentrum de Vindplaats aan de Jan den Haenstraat in Amsterdam kan 

beginnen, nu op 22 april 2021 de handtekeningen zijn gezet onder de aannemingsovereenkomst. In 

augustus 2022 gaan de deuren van het unieke kindcentrum open voor ouders, medewerkers en 

kinderen van 0 tot 13 jaar oud. De vernieuwbouw geeft schoolbestuur AWBR en AKROS Kinderopvang 

de kans om samen onderwijs en opvang onder één dak aan te bieden en op die manier een kansrijke 

omgeving voor alle kinderen uit de buurt te creëren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders en kinderen onthullen bouwbord de Vindplaats 

 

Een ouder: “Onze kinderen straks allemaal op één locatie, een heerlijk vooruitzicht!” 
 

Alle kinderen welkom 

De Vindplaats krijgt een belangrijke positie in de buurt. 

Nieuwbouw betekent een opwaardering van de omgeving. 

Omwonenden en ouders die het nieuwe gebouw willen 

gebruiken om elkaar te ontmoeten, zijn van harte welkom. De 

Vindplaats wil een afspiegeling zijn van de buurt en daarom zijn 

álle kinderen welkom. Kinderen die extra uitdaging of 

ondersteuning nodig hebben, kunnen op de Vindplaats rekenen.  

 

Leren door ervaring 

De nieuwbouw aan de Jan den Haenstraat past naadloos bij het 

concept van kindcentrum de Vindplaats. Het gebouw krijgt een 

kinderkeuken, dansstudio, theater en moestuinen en verder 

komen er veel open ruimtes. Het plein wordt samen met de 

buurt groen ingericht met veel uitdagende speelmogelijkheden. 

Het gebouw wordt duurzaam met groene daken en de 

mogelijkheid om hemelwater op te vangen. Op het dak komen 

moestuinen en een kas.  
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Het kindcentrum wil dat kinderen leren door te ervaren en te doen. Kinderen worden eigenaar van hun eigen 

ontwikkeling en gedreven teams van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ondersteuners begeleidt ze 

hierbij zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien en zo de beste kansen krijgen. 

 

Stel je eens voor… 

In de video ‘Stel je eens voor…’ delen medewerkers, ouders en 

kinderen hun enthousiasme voor het nieuwe kindcentrum. 

 

 

 

Open in augustus 2022 

Het nieuwe gebouw komt op de locatie van de Narcis-Queridoschool, delen van dit schoolgebouw worden 

hergebruikt. De leerlingen van de Narcis-Queridoschool huizen nu samen met de leerlingen van basisschool 

De Roos in het gebouw aan de Reinier Claeszenplein 12. Na opening in augustus 2022 zullen kinderen en 

medewerkers van beide basisscholen en AKROS kinderopvang (kinderdagverblijf, voorschool en BSO) 

spelen, leren en werken in het nieuwe kindcentrum: de Vindplaats.  

 

Informatie en aanmelden 

Bekijk de website www.devindplaats.amsterdam voor meer informatie en aanmelden.  

 

__________________________________________ 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  

 

Plaatsing van bovenstaand persbericht wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u meer informatie of een 

interviewafspraak, neem dan contact op met Vera Lötters, AKROS Amsterdam, 06 - 50 26 32 39  

 

• Bijgeleverde artist impressions kunnen rechtenvrij gepubliceerd worden o.v.v. VALTOS 

• De video ‘Stel je eens voor…’ kan rechtenvrij gepubliceerd en gedeeld worden 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_PeINfpixs&t=6s
http://www.devindplaats.amsterdam/
https://www.youtube.com/watch?v=Y_PeINfpixs&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=Y_PeINfpixs&t=6s

