
 
Beste dames en heren,        Den Haag, 1-10-2021 
 
Al enige tijd zien we als scholen de berichten in de media over De Mussen verschijnen en maken we 
ons zorgen over de continuïteit van de activiteiten zoals deze nu zijn. Vandaar dat De Triangel,            
’t Palet, Prinses Ireneschool en obs Jan Ligthart bij elkaar zijn gekomen om het belang van De Mussen 
in de Schilderswijk door middel van deze brief te benadrukken. 
 
Voor basisschool de Triangel is clubhuis de Mussen een belangrijke partner. De Mussen is binnen de 
wijk één van de voortrekkers van het project om te komen tot een Vreedzame Wijk. De Mussen heeft 
daarin een samenwerking met scholen en instanties in de wijk met als doel om te kunnen komen tot 
een fijne, veilige omgeving voor het kind. We pakken hierin duidelijk verantwoordelijkheid voor de 
wijk. Clubhuis de Mussen is ook onze partner in de vroeg- en voorschoolse educatie, verzorgt 
buitenschoolse opvang en verzorgt ook de zomerschool. Vele leerlingen van de Triangel zijn na 
schooltijd, in het weekend en in de vakanties in de Mussen te vinden. Eeuwig zonde als dit verloren 
zou gaan. 
 
Namens Basisschool de Triangel  
Richard van Klink 
 
 
Basisschool 't Palet werkt al vele jaren samen met veel verschillende partners in de Schilderswijk met 
als doel kansrijk onderwijs bieden aan leerlingen en ouders. Dan is het juist van belang om met vaste 
waarden binnen deze instanties te werken. Vaste gezichten, die in staat zijn om een langdurige 
relatie met ouders en kinderen in de wijk op te bouwen. Wanneer er sprake is van vertrouwen is het 
mogelijk om tot waardevolle opbrengsten te komen en ouders en kinderen met een goed gevulde 
rugzak kansrijk de maatschappij in te sturen. We hebben van heel dichtbij de Mussen groot zien 
worden en zien uitgroeien tot een prachtig buurthuis, waar elke dag vele ouders en kinderen zich 
thuis voelen en mogen leren. Het lijkt ons van belang te kijken naar oplossingen tussen de Mussen en 
gemeente zodat het huidige aanbod zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. 
 
Namens Basisschool ’t Palet 
Wilfred van de Kolk 
José Oliehoek 
 
 

Voor de Prinses Ireneschool is buurthuis De Mussen een heel belangrijke en onmisbare partner. 

Zowel voor de schoolorganisatie als voor de kinderen is de rol van De Mussen heel belangrijk. Samen 

zijn we in staat om kinderen kansen te bieden die ze anders niet zouden krijgen. De samenwerking bij 

het organiseren van de LKP-lessen. Het organiseren van wekelijkse ouderbijeenkomsten. De hulp bij 

het integreren van nieuwe ouders in de wijk in de school. Daarnaast zijn onze kinderen ook de 

kinderen van De Mussen. De zomerschool, maar ook de activiteiten na schooltijd zijn voor onze 

kinderen onmisbaar. Bij de gedachte dat onze kinderen dit moeten missen baart mij grote zorgen. Dit 

gaat de wijk niets goeds brengen. Op dit moment levert de samenwerking met diverse partners, 

waarin een belangrijke rol voor De Mussen, een positieve kijk op de wijk op, in een wijk die het al 

moeilijk genoeg heeft qua imago. Dit mag niet verloren gaan.  

Namens de Prinses Ireneschool  
Jan Rijn Grool 
 
 



 
Voor obs Jan Ligthart is het van groot belang, voor de leerlingen, ouders en leerkrachten van de 
school, dat clubhuis de Mussen hun deuren openhoudt. Door een intensieve samenwerking met 
elkaar zorgen we voor gelijke en eerlijke kansen voor onze leerlinge en ouders. De opvang 
naschooltijd, in de vakantie, zorgt voor rust in de wijk. We leren elkaar kennen en gaan elkaar helpen 
en aanspreken. Sport, kleinkunst en huiswerk wordt aangeboden. We trekken samen op in leren en 
gedrag. Ouders krijgen de mogelijkheid om op weg naar werk te gaan. Clubhuis de Mussen is 
laagdrempelig voor onze doelgroep. Tevens zorgt clubhuis de Mussen voor verbinding in de wijk door 
met drie scholen van drie besturen, SCOH, Lucas en DHS, de zomerschool en Wijkcommunity te 
organiseren. Op weg naar een vreedzame wijk. 
 
Wat als clubhuis de Mussen de deuren moet sluiten: geen eerlijke kansen voor de leerlingen en 
ouders in de wijk. Leerlingen weer op straat, verveling, onrust en eenzaamheid. Kopzorgen voor de 
gemeente Den Haag! 
 
Namens obs Jan Ligthart 
Christine Leenders 
 
 
 
 


