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Feestelijke opening brede school Giessen Rijswijk
Op 10 november jl. is de brede school de Parel in Giessen Rijswijk feestelijk geopend. De school is al
sinds augustus in gebruik, maar afgelopen vrijdag was officiële moment eindelijk aangebroken.
Wethouder Jorritsma opende samen met de andere sprekers het gebouw aan de Kruisstraat in Rijswijk.
Bijzondere ontmoetingsplek
Wethouder Jorritsma is blij met het resultaat: “Ik wens iedereen veel plezier met de ontdekkingstocht
om elkaar te versterken. Alleen kun je een stuk sneller gaan, maar samen kom je verder". Ook Peter
van den Heuvel, directeur bij Woonlinie, is tevreden. "Wij als Woonlinie zijn trots dat wij samen met
iedereen zo'n mooi project mochten realiseren. Vanaf deze plek wil ik iedereen feliciteren en bedanken
voor het doorzettingsvermogen. Bij de bouw van een school als deze leven er toch allerlei belangen en
die moeten allemaal bij elkaar gebracht worden. Gelukkig is dat goed gelukt."
De opening
Wethouder Paula Jorritsma knipte samen met Ad Swart, Peter van den Heuvel en Kees Jan Oudshoorn
(de vertegenwoordigers van de zittende partijen) het lint door. De ballonnen en de koffie met taart
zorgden voor een feestelijke sfeer.
Alles onder één dak
Nu de brede school er staat, is er een plek waar alle kinderen uit Giessen en Rijswijk bij elkaar komen.
Het samenvoegen van twee scholen naar één school zorgde voor een aantal veranderingen, maar er is
altijd één gezamenlijke visie geweest: het kind staat centraal. Samen met Hoppas Kinderopvang,
Stichting Bibliotheek en cultuurpunt Altena, Fysiotherapie Woudrichem en Logopedie MARS is er nu een
mooie verzameling organisaties, die zich inzetten voor kind gerelateerde functies zoals leren, lezen,
spreken, opvang, spelen, en bewegen.
Verkenningstocht
Na het openingswoord, de toespraken en het doorknippen van het lint konden de aanwezigen de school
verkennen. Er was een speciale looproute met pijltjes, zodat men gemakkelijk hun weg konden vinden.
Achteraf konden de aanwezigen genieten van een hapje en een drankje. Als afsluiter was er voor
iedereen een dropsleutel met een mooie sleutelhanger om als aandenken mee naar huis te nemen.
Nieuw centrumplan
De start van de bouw van de brede school was in 2016 de eerste stap in het nieuwe centrumplan
Giessen/Rijswijk. In 2011 benaderde gemeente Woudrichem Woonlinie voor de ontwikkeling en
realisatie van een brede school in Giessen Rijswijk. Aan de panden van de oude basisscholen moest
(te)veel onderhoud uitgevoerd worden. Daarom besloot de gemeente om een nieuwe brede school te
bouwen op de voormalige locatie van de voetbalvelden van VV Rijswijkse Boys.
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Meer informatie
Met vragen over de opening kunt u terecht bij Fiona van Hoesel (communicatiemedewerker). Zij is
bereikbaar op telefoonnummer 088-520 4000.
Bijlagen: 2 foto’s (fotograaf: Fiona van Hoesel)

