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Feestelijk opening Cornelis Musiusschool 

Afgelopen weekend is de Cornelis Musiusschool feestelijk heropend. Samen met ‘het Muizenhuis’ en 

Plukkebol BSO vormt het een kindcentrum. Op vrijdag waren er de hele ochtend feestelijke 

workshops voor de leerlingen. Al deze workshops konden worden gekoppeld aan de kernwaarden 

waar het Kindcentrum mee werkt: duurzaamheid, gezonde school, groene school en gastvrijheid. De 

leerlingen kookten en bakten erop los in de mooie nieuwe keuken van de school. Ze tuinierden in de 

twee moestuinen, knutselden met afvalmaterialen, volgden een les over duurzaamheid of vonden 

juist rust tijdens de Yogales.  

Voor de allerkleinsten was er ook een leuke jeugdvoorstelling van kindertheater DeepDeep over 

belangrijke ontdekkingen en uitvindingen door de tijd heen, waaruit bleek dat het nieuwe 

Kindcentrum ook een belangrijke mijlpaal is in de geschiedenis, in ieder geval in die van Delft. 

De ochtend werd feestelijk afgesloten door wethouders Hatte van der Woude en Stephan Brandligt 

die, de leerlingen toespraken en getuigen waren van het optakelen van de tijdcapsule. Deze mag in 

2040 geopend worden. De tijdcapsule bevat tekeningen en brieven van de huidige leerlingen aan de 

leerlingen van 2040. 

Na het dankwoord van Ton Christophersen, bestuurder van de Laurentius stichting, werd er een 

speciaal voor deze gelegenheid geschreven lied gezongen. We kijken terug op een feestelijke 

schooldag. 

Zaterdag werd het feest vervolgd door een open dag, waarbij vrijwilligers, buurtbewoners en alle 

geïnteresseerden een rondgang konden lopen door het mooie duurzame gebouw. Onderweg 

leerden ze alles over het nieuwe pand met de zonnepanelen, de koude en warmte opslag onder het 



schoolplein, de werkwijze van de school, maar ook over de samenwerking tussen de drie partners 

die het pand gebruiken.  

De open dag gemist, maar toch interesse in een persoonlijke kennismaking met het nieuwe 

Kindcentrum? Bel of mail ons voor het maken van een afspraak op 015-2568365 of 

cornelismusius@laurentiusstichting.nl,  
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