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Voorwoord
Via deze nieuwbouw nieuwsbrief special gaan we u de komende tijd regelmatig
informeren over de aanstaande verhuizing en onze nieuw te bouwen school op het
Zeeburgereiland.
Al ruim tien jaar wordt er op het Stelle College gesproken over nieuwbouw en
verhuizing. Nu het er echt van gaat komen, gaan de ontwikkelingen in een
stroomversnelling en kunnen wij u meer informatie geven. We starten straks een nieuwe
school, op een nieuwe locatie, in een nieuw schoolgebouw. Dit betekent wel dat het
Stelle College op deze locatie, Mr. Treublaan, ophoudt te bestaan na dit schooljaar.

Nieuw schoolgebouw op Zeeburgereiland
Op het Zeeburgereiland bouwen we de nieuwe school. Over een nieuwe naam wordt
nagedacht. Meer informatie hierover komt in de volgende nieuwsbief. Het definitief
ontwerp van het gebouw is vastgesteld en er is een aannemer geselecteerd die druk
bezig is met de voorbereiding van de bouw. Bij het ontwerpen van onze bouwplannen
zijn ook leerlingen betrokken.
De verwachte planning is: rond de kerstvakantie wordt de eerste paal geslagen, het
gebouw is rond januari 2018 gereed, rond het voorjaar 2018 kan het gebouw in gebruik
genomen worden. Het nieuwe schoolgebouw ligt aan het sportpark op Zeeburgereiland
naast het nieuwe schoolgebouw van IJburg College 2.
Afbeelding 1: Gebiedstekening Zeeburgereiland en locatie nieuwe schoolgebouw
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In de tussentijd worden we Stelle 2.0
Wat gebeurt er in de tussentijd? We verhuizen in juni 2017 al naar het Zeeburgereiland.
Wij gaan daar in schooljaar 2017-2018 in een tijdelijk schoolgebouw zitten. Het is het
huidige tijdelijke schoolgebouw van IJburg College 2. IJburg College 2 verhuist deze
kerstvakantie naar hun nieuwe schoolgebouw. Januari t/m juni 2018 gebruiken we om
het tijdelijke schoolgebouw in te richten, (beperkt) op te knappen en de verhuizing voor
te bereiden. We willen dat de eindexamenleerlingen nog in hun vertrouwde school op de
Mr. Treublaan hun eindexamens kunnen afleggen. Voor de klassen 1 t/m 3 lijkt het ons
goed om voor de zomervakantie in het tijdelijke schoolgebouw te starten, zodat zij en
uzelf alvast aan de nieuwe locatie kunnen wennen. Volgend schooljaar gaan we verder
onder de tijdelijke naam Stelle 2.0, totdat de nieuwe naam bij het nieuwe schoolgebouw
gelanceerd wordt. Het adres van Stelle 2.0 is Foekje Dillemastraat 1, 1095 MK
Amsterdam, bereikbaar met fiets, auto, tram 26 en bus 37.
Afbeelding 2: het tijdelijke schoolgebouw voor Stelle 2.0 (nu IJburg College 2)

Vragen stellen?
Het is mogelijk dat u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen zult hebben. Daarom
hebben we een eerste mogelijkheid ingepland om eventuele vragen te beantwoorden,
namelijk tijdens het ophalen van het eerste rapport van uw kind op dinsdag 22
november. Tussen 15.00 - 21.00 uur is de schoolleiding aanwezig om uw vragen te
beantwoorden. We kunnen dan ook de ontwerptekeningen van het nieuwe
schoolgebouw aan u tonen.
 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.stellecollege.nl.
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