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Voorwoord
Vorig schooljaar hebben wij u via deze Nieuwbouw Nieuwsbrief Special regelmatig
geïnformeerd over onze nieuwbouw. Eerst zijn we vanuit de Mr. Treublaan (van Stelle
College) verhuisd naar onze huidige locatie (naar Stelle 2.0) op Zeeburgereiland. En
binnenkort trekken we in ons nieuwe schoolgebouw dat recht tegenover ons steeds
definitievere vormen begint te krijgen. Komend schooljaar blijven wij u via deze nieuwsbrief
informeren over de nieuwbouw.

Start op grootste camping van Amsterdam
Wij zijn al voor de zomervakantie gestart op onze huidige tijdelijke locatie. We noemen ons
schoolgebouw ook wel de ‘grootste camping van Amsterdam’. De start van het nieuwe
schooljaar ging goed. We merken dat de leerlingen, zo flexibel als ze zijn, het prettig en leuk
vinden op school. Wij hebben ons enorm ingespannen om de overgang zo soepel mogelijk te
laten verlopen. Een ‘camping’ is maar tijdelijk en zo geldt dat ook voor onze school, want onze
nieuwbouw is bijna klaar. Hierbij een aantal foto’s van hoe het er nu voor staat.

Binnenkant gang eerste verdieping.

Hal eerste verdieping.
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Buitenkant schoolgebouw in de steigers.

Centrale hal met trapconstructie.

Lancering Cburg College
Zoals eerder aangekondigd, gaan we in het nieuwe schoolgebouw van start met een nieuwe
naam. De nieuwe naam is in creatieve sessies tot stand gekomen met leerlingen, docenten,
schoolleiding, afdeling communicatie, directie en externen. De naam van de nieuwe school is
gebaseerd op het gebied waarin de school zich bevindt, de groen- en waterrijke omgeving en
tevens centraal, dynamische locatie in Amsterdam. De C staat voor het sociale karakter van
de school als ‘community’ en er is ook een kwinkslag te maken in de uitspraak: Zeeburg en
Cburg. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Alle bovenstaande elementen zijn
meegenomen in het ontwerp ervan. Wij zijn trots op het nieuwe logo!

Het Cburg College zal de richtingen Media, Vormgeving & ICT, Economie & Ondernemen, en
Dienstverlening & Producten blijven aanbieden. We zijn heel blij met het nieuwe gebouw dat
er prachtig uit komt te zien. Het gebouw is ontworpen door RAU architecten en heeft een
duurzaam karakter. Het veelvuldig gebruik van glas aan alle zijden van het gebouw creëert
transparantie, en maakt interactie en verbinding mogelijk met de buitenwereld. We zitten
natuurlijk in een enorm ontwikkelgebied. Er wordt flink gebouwd en naar verwachting wonen
hier over een paar jaar meer dan 10.000 Amsterdammers.
Onze nieuwe school staat naast het IJburg College 2 (vmbo-t, havo en vwo). Samen bieden
wij een volledig VO-aanbod aan in dit nieuwe gebied. Leerlingen uit groep 7 en 8 die zich dit
jaar gaan oriënteren op een nieuwe school kunnen al kennismaken met het Cburg College. De
open dagen van het Cburg College staan gepland op 10 en 22 februari. Voor meer informatie
over de nieuwe school en de open dagen zie www.checkhetcburgcollege.nl.

Bouwplanning
Januari 2018 - oplevering van het nieuwe schoolgebouw
Januari & februari 2018 - nieuwe schoolgebouw inrichten
5 maart 2018 - 1e werkdag docenten in nieuw schoolgebouw, leerlingen zijn vrij
6 maart 2018 - 1e lesdag voor leerlingen in het nieuwe schoolgebouw
Voorjaar 2018 - feestelijke opening nieuwe school
In de volgende Nieuwbouw Nieuwsbrief Special volgt meer informatie. Alles over de
nieuwbouw en ook deze nieuwsbrief zijn op onze website terug te vinden via
www.stelle2punt0.nl.
Nr.7. - 2

