
Consultatiebureau Widar, voor zuigelingen en peuters 

 
Voortgang Verhuizing CB Widar naar Helicon (2) 

 
Beste ouders en andere belangstellenden 
 

De verbouwing en verhuizing van consultatiebureau Widar begint de voltooiing te naderen. 

In de vorige nieuwsbrief waren de schilders aan het werk te zien.  Daarna is de vloer gelegd en konden we 

gaan beginnen met de inrichting. Terwijl de werklieden bezig waren hebben wij allerlei meubels en 

toebehoren kunnen aanschaffen. Wat nu nog rest is de aansluiting met het internet. 

De wachtruimte is nog niet geheel voltooid zijn. Er staan inmiddels een mooie leestafel met stoelen, een 

kapstok en er is een speelhoekje. In april zullen de wanden worden geschilderd. Waar we heel trots op zijn 

is dat we nu een  aparte plek kunnen bieden waar de kinderen kunnen worden verkleed en verschoond.  

Zoals in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd: Er is een open middag op zaterdag 28 februari 

van 15 tot 18 uur, Socrateslaan 22 a te Zeist: Iedereen is welkom  om een kijkje te nemen. 

 

 
  

Foto 1: Selfie in onze nieuwe ruimte: Wij voelen ons nu al thuis in Helicon 

Foto 2: Jan ‘met de gouden handen’ in opperste concentratie bij de ‘The finishing touch’. 

Foto 3: Overleg tussen timmerman, aannemer en installateur. 

 

De route van de parkeerplaats naar het gebouw Helicon is ongeveer drie minuten lopen. Met peutertjes 

zal dit echter langer kunnen duren want in de tuinen van de Vrije Scholen is van alles te zien. Ook lopen op 

het terrein de scholieren rond. Neem daarom ruim tijd om het gebouw te bereiken. Volg vanaf het 

parkeerterrein de bordjes ‘Helicon’. Op het terrein wordt nog gebouwd aan de nieuwe de gymzaal van de 

middelbare school. Achter Helicon bevindt zich een mooi vijvertje, maar…. gevaarlijk voor kleintjes. De 

beheerder gaat een hekje met kinderslot maken voor het pad naar de achtertuin. Maar dat is er nu nog niet! 

Doordat de scholen om 8.30 starten, is er veel drukte en weinig parkeergelegenheid, op dat tijdstip. Daarom 

hebben we besloten om het CB om 9.00 uur te laten starten.  Dan is er rust en ruimte.  

In het gebouw komen nog wegwijs- bordjes. Wij zullen alvast wat eigen bordjes ophangen. Het CB zit op de 

eerste etage, na de trap of de lift in de rechtervleugel, tweede deur. De deur zal tijdens het CB openstaan, 

omdat er een voorportaal is.  

Beneden is het prachtige kinderdagverblijf ’t Kleine Volkje, dat nieuwe kindertjes welkom heet. 

Voor het maken van nieuwe afspraken zullen we voorlopig het afsprakenboek van de Tollenslaan gaan 

gebruiken. Voortaan kunnen de ouders kiezen, of ze op een dinsdag of vrijdag willen komen. Doordat het CB  

nu alle vrijdagen open is, kan de wachtlijst slinken. 

 

Op dinsdag 3 maart om 9.00 uur hopen we de eerste kinderen Julia en Suze te mogen ontvangen!  

 

Hartelijke groeten, Sylvia Stroink  

mede namens Desirée van Klaveren 

 


