
UITNODIGING 
PARTICIPATIE AVOND MONTESSORI CAMPUS ALMERE

Wij zijn BINX Smartility, een Achterhoeks bouw- en installatie bedrijf. Wij zijn, samen met onze partners,  verantwoordelijk voor 
het ontwerp, engineering en de realisatie van de Montessori Campus. Deze campus zal een plek worden voor kinderen van 0 
tot 18 jaar oud. Het schoolgebouw gaat bestaan uit onderwijsvloeren, een kinderdagverblijf, bibliotheek en een aula met 
podium. 

Naast het schoolgebouw komt er ook een sporthal. Rondom deze gebouwen komt een uitdagend en speels buitenterrein met
een unieke skillsgarden. De Montessori Campus 0-18 is een ontmoetingsplek waar ieder kind groeit, ontwikkelt en ontdekt wie 
het is en wat het wil worden van baby en peuter tot puber en jongvolwassene, in een vloeiende doorlopende lijn voor kinderen 
van 0 tot 18 jaar oud. Wij kijken er naar uit om dit samen met onze partners en jullie als omwonenden te realiseren. Hoe dit 
precies vorm gaat krijgen, lichten wij graag toe tijdens deze buurtparticipatie avond.

BOUWEN DOEN WIJ  SAMEN 
MET U ALS OMWONENDE

BEKIJK OOK ONZE PROJECTWEBSITE
MONTESSORI-IN-PROGRESS.NL

De ‘Skills Garden’ wordt onderdeel van de Montessori campus. Een soortgelijke 
sport- en beweegvoorziening is in 2019 in Almere Haven geopend, maar 
inmiddels zijn er ook Skills Gardens in Den Haag, Amsterdam en Veendam. Nu 
volgt dus ook Montessori campus.

De Skills Garden is een sport-, beweeg- en ontmoetingsplek die geschikt is voor 
veel doelgroepen: mensen met en zonder beperking, jeugd, volwassenen en 
senioren die georganiseerd of ongeorganiseerd bewegen: iedereen kan terecht in 
de Skills Garden. Het Athletic Skills Model (ASM) vormt de inhoudelijke basis voor 
het ontwerp.  De Skills Garden maken we samen. Tijdens deze avond gaan we dan 
ook graag met u in gesprek over de Skills Garden om samen te komen tot het 
uiteindelijke ontwerp. 

SKILLS GARDEN

Wij hopen dat jullie aansluiten tijdens deze participatieavond. U hoeft zich niet aan te melden. Wij verzorgen tevens een hapje 
eten. Hopelijk tot  dan!

Datum Dinsdag 5 juli van 18:00 tot 20:00u
Buurtschuur (Nobellaan 13 Almere)Locatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

Opgeven Mail naar 

Bianca Lowik
Tekstvak
Aanmelden is gewenst, zie hieronder.

Bianca Lowik
Tekstvak
gkamelo@almere.nl




