
 

 

 

Afzender: Kindcentrum Koningskwartier  

p.a. Quadrant kindercentra 

Postbus 2138 

2800 BG Gouda 

 

PERSBERICHT 

14 maart 2019 

Informatieavond nieuwe school en kinderopvang Koningskwartier 26 maart 2019 

Zevenhuizen – In de wijk Koningskwartier worden voorbereidingen getroffen om te starten met een 

nieuwe interconfessionele basisschool die gekoppeld zal zijn aan kinderopvang. De officiële naam is 

Kindcentrum Koningskwartier. De school en opvang gaan starten in het komende schooljaar. Het 

initiatief wordt genomen door drie organisaties die op dit moment al in de gemeente Zuidplas actief 

zijn. Het gaat om een samenwerking van schoolbestuur De Vier Windstreken, schoolbestuur De 

Groeiling en Stichting Quadrant kindercentra.  

“Met de start van Kindcentrum Koningkwartier komt er een derde school in de kern Zevenhuizen en 

een lesplaats in de nieuwe wijk” vertelt Chanine Noura. Zij is schooldirecteur en één van de 

kwartiermakers van het kindcentrum. De wens is om een school te realiseren waar kinderen van 0 jaar 

tot 12 jaar terecht kunnen. Wij beginnen met 0 tot acht jaar. In het woord kindcentrum ligt besloten dat 

het meer is dan een school alleen. Kinderopvang maakt volledig onderdeel uit van het concept. “Dit 

doen we met 1 team van medewerkers, waar zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers in 

werkzaam zijn”, vertelt Noura. 

 

Er is een informatieavond op dinsdag 26 maart 2019 waar ouders en andere belangstellenden meer 

kunnen horen over de visie van de school en opvang. Daarnaast krijgen aanwezigen praktische 

informatie, bijvoorbeeld over de wijze van aanmelden.  Deze avond wordt georganiseerd in La 

Baraque aan de Zuidplasweg 12-14 in Zevenhuizen. De avond start om 19.30uur. Vanaf 19.15 uur 

staat de koffie klaar. 

Kindcentrum Koningskwartier zal in de komende jaren gebruik maken van tijdelijke huisvesting. Deze 

tijdelijke huisvesting wordt in samenwerking met de gemeente Zuidplas in de wijk Koningskwartier 

gerealiseerd, vooruitlopend op een nieuw schoolgebouw dat in de komende jaren gebouwd zal 

worden. 
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Voor aanvullende informatie of een interview kunt u contact opnemen met: 

Chanine Noura, kwartiermaker kc Koningskwartier: chanine.noura@degroeiling.nl / 06-28656168 

Diana Lorier, voorzitter college van bestuur De Vier Windstreken: diana.lorier@d4w.nl / 0182 526719  
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