
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste buurtbewoners, 

 
Zoals u heeft kunnen zien, horen en wellicht heeft gevolgd in de media is er in de nacht van  

zaterdag 16 op zondag 17 november brand geweest in de gymzaal op het terrein van de basisschool 

Karrepad. Dankzij sublieme inzet van de brandweer zijn de schoolgebouwen behouden. Samen met de 

hulpdiensten, gemeente en bedrijven worden de herstelwerkzaamheden in goede banen geleid. Hierbij 

nemen we u mee in de stand van zaken.  

 

Ons doel: woensdag weer onderwijs voor onze leerlingen 

Zowel de lokalen van de midden- als bovenbouw zijn veilig verklaard door de gemeente. De bouwkundige 

structuur van de gebouwen is in tact, er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen en de luchtzuiverheid in 

de lokalen is na de schoonmaakwerkzaamheden positief getest. Er is schade aan de lokalen, maar er is 

geen werk van leerlingen verloren gegaan. We zijn trots op de gezamenlijke inspanning die door alle 

betrokken professionals wordt geleverd waardoor we woensdag weer kunnen openen. 

 

Prettig terugkeren op school 

Leerlingen willen we na deze indrukwekkende gebeurtenis een warme terugkeer op school geven.  

Zo wordt er bijvoorbeeld gezorgd voor een prettige geur in de school en is er gekozen voor noodglas in 

plaats van hout in de beschadigde kozijnen. Er wordt met spoed gesloopt en opgeruimd op de plek van de 

gymzaal. Met deze aanpak heeft de school woensdag zoveel mogelijk de uitstraling die iedereen gewend is. 
 

Herstelwerkzaamheden: mogelijke overlast 

Om dit alles voor woensdag af te kunnen ronden wordt er maandagavond ook buiten kantooruren gewerkt.  

Ondanks de voorbereidingen en de professionaliteit van de bedrijven is het mogelijk dat u hiervan 

maandagavond en dinsdag overdag enige hinder ondervindt. Dit kan bijvoorbeeld zijn geluid van 

werkverkeer en herstelwerkzaamheden of gebrek aan parkeergelegenheid. Hiervoor vragen wij uw begrip.  

 

Dankwoord omgeving 

We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle steunbetuigingen en hulp. We zijn onder de indruk van de 

grote betrokkenheid van de omgeving. Dit heeft de school tijdens het proces erg goed gedaan. 

 

Meer informatie en contact 

Op de website van Karrepad (www.karrepad.openbaaronderwijsgroningen.nl) berichten we over de 

vorderingen in het proces en vindt u informatie voor publiek, ouders en leerlingen. Aanspreekpunt voor 

buurtbewoners is directrice Alinda Koerts a.koerts@o2g2.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 
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