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School in kleurrijke jas
De Simon Havinga-
school voelt zich com-
fortabel in de nieuwe
kleurrijke jas. Na een
verbouwing die bijna
een jaar in beslag nam
werd het gemoderni-
seerde schoolgebouw
aan de Griend 20 in
Sneek donderdag offi-
cieel heropend. 
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Ekhart kon, nadat hij het lint
doorknipte, net op tijd weg-
springen voor de door een pa-
pieren muur naar buiten stor-
mende bouwvakkers Jan Reits-
ma en Theo Bergstra. Namens
het Sneker bouwbedrijf Koster
hebben de twee op school als
‘bob de bouwers’ door het le-
ven gaande timmerlieden uit-
stekend werk geleverd, zo con-
stateerde Ekhart, zich wel op
zijn plaats voelend tussen de
kleurrijke muren van de chris-
telijke basisschool. 

Ook schooldirecteur Harrie
Draaijer sprak waarderende
woorden richting de bouwers
waarmee volgens hem prima
viel te overleggen. ,,Wij zijn
heel erg blij met het resultaat”,
zei hij na een verbouwing
waarvoor globaal anderhalf
miljoen euro moest worden
neergeteld. Een flinke hap
geld, maar het resultaat mag er
zijn aldus de onderwijsman die
genodigden en ouders maar
wat graag rondleidde door het
voor de derde keer uitgebreide
schoolgebouw.
Dat biedt inmiddels plaats aan
13 lokalen met een optie voor
nog eentje. Vanaf januari wordt
een nieuwe kleutergroep sa-

mengesteld, de veertiende
groep van de school die nu 330
leerlingen telt en vanaf januari
356. Na een snelle groei stabili-
seert het aantal leerlingen vol-
gens Draaijer. Ze maken nu ge-
bruik van een modern, ruimte-
lijk en vooral kleurrijk school-
gebouw. 

Onder auspiciën van binnen-
huisarchitect Dick de Jong

mochten schilders zich uitle-
ven met felle kleuren die ook
op de vloer terugkeren. ,,Als je
eerst binnenkomt heb je de
neiging om even terug te dein-
zen. Maar als je hier wat langer
rondloopt, geeft het heel veel
rust.” 
Leuke details zijn de kleurige
armaturen van de TL-verlich-
ting in de gemeenschapsruim-
te. ,,Die ruimte is de kracht van

dit gebouw. Het is ruim, licht
en open. En de lokalen zitten er
nu om heen. Dat werkt heel erg
prettig”, aldus Draaijer. Het ge-
bouw van zijn school kreeg
eveneens een verdieping die
ruimte biedt aan twee royale
leslokalen en twee extra ruim-
tes voor onder meer individu-
ele begeleiding, de schoolarts
en logopodist.
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