
Informatiebrief 3 nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) Groenhouten april  ‘21

Dit is een informatiebrief voor ouders en verzorgers van Humankind Kinderopvang,
OBS de Hobbit en Basisschool Het Kompas. Beide scholen zijn onderdeel van stichting
Voila.
Redactie: Wilbert Koelewijn (directeur het Kompas), Elsa Mast (directeur de Hobbit) en
Liesbeth Soet (locatiemanager Humankind)
Mocht u willen reageren of vragen hebben, dan kunt u ons mailen op
wkoelewijn@kompasleusden.nl, emast@hobbitleusden.nl en
liesbethsoet@humankind.nl

Wat leest u in deze nieuwsbrief?
# Wat vooraf ging
# Waar we nu staan
# Tijdelijke huisvesting tijdens bouwwerkzaamheden
# Verhuizing
# Opruimen in de school
# Schoolplein
# Tijdspad
# Communicatie met ouders

Wat vooraf ging
Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten om de oudere schoolgebouwen in
Leusden en Achterveld te gaan vervangen voor duurzame, toekomstbestendige Kind
Centra. In deze Kindcentra worden meerdere scholen en kinderopvang samengebracht,
waardoor deze gebouwen beter aansluiten bij de maatschappelijke en onderwijskundige
ontwikkelingen.
Voor de wijk Groenhouten staat er op de planning dat er in 2022 een nieuw gebouw komt
met daarin de 2 scholen Kompas en Hobbit en daarnaast kinderopvangorganisatie
Humankind. We gaan als losse zelfstandige partijen het gebouw in, maar zullen op zoek
gaan naar een intensieve vorm van samenwerking.
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Waar we nu staan
In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan samen met ARX architecten en bouwbedrijf
Klomps steeds verder de diepte en details in te duiken. We hebben ondertussen al een goed
beeld van de inrichting, kleuren en materiaalgebruik. Samen met de leerkrachten wordt
bekeken wat de meest werkbare opstelling is van meubels en wat er nodig is om optimaal
les te kunnen geven binnen de visie van het nieuwe IKC.
Daarnaast zijn er eerste verkennende gesprekken met architecten voor het buitenterrein. De
leerlingen van de beide scholen zullen ook meedenken over de inrichting van het
buitenterrein en zullen binnenkort hun ontwerpen aan ons presenteren!

Tijdelijke huisvesting tijdens bouwwerkzaamheden
In de zomervakantie van 2021 zal het gebouw van de Hobbit gesloopt gaan worden. Op die
locatie komt namelijk het nieuwe gebouw te staan.
Er is gekozen om van beide scholen de jongste groepen op te vangen in de wijk
Groenhouten.  De oudere kinderen zijn vaak al zelfstandiger en kunnen meestal zelf op de
fiets naar de andere locatie gaan. Daarnaast geeft het ons als scholen meer de mogelijkheid
om de samenwerking op te bouwen. Enkele ouders hebben hierover ook vragen gesteld
waarom we deze keuze gemaakt hebben en of we met elkaar wilden zoeken naar
oplossingen voor knelpunten bij het halen en brengen. De keuze voor verdeling over twee
schoolgebouwen hebben we gemaakt voordat er duidelijk was op welke locatie precies de
nieuwbouw zou plaatsvinden. We wilden ook niet dat er om die redenen een school zou
leeglopen i.v.m. een tijdelijke noodlocatie elders.
De beide directies informeren hun MR-en regelmatig over de stand van zaken met
betrekking tot de nieuwbouw van onze school. Eén van de punten waarover gesproken is en
waar de MR-en in principe akkoord op hebben gegeven betreft de wisselende start- en
eindtijden van de lessen.  Wij denken dat de verschillende start- en eindtijden een
praktische oplossing zijn voor ouders met kinderen in zowel de lagere groepen als de
hogere: zo krijgen zij de gelegenheid om beide kinderen op tijd naar school te brengen en
van school te halen. Wij houden u op de hoogte wat de uiteindelijke tijden worden. Het kan
zijn dat het logischer is om deze tijden juist om te gooien. De teams spreken daarover a.s
dinsdag.
Mocht u er vragen of opmerkingen over hebben, dan kunt u ons bereiken via mail of Parro.
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Verhuizing
De komende maanden zijn we als scholen bezig om een goed
verhuisplan op te zetten. Vanuit De Hobbit  en Het Kompas gaan er
een aantal groepen naar de nieuwe locatie (de Holm). De beide
scholen zijn op dit moment nog druk met de groepsverdeling voor
komend schooljaar. In de volgende nieuwsbrief zal hierover volledige
duidelijkheid worden gegeven.
Daarnaast trekken er meerdere groepen van De Hobbit in het
gebouw van Het Kompas. In het Kompasgebouw zitten op dit
moment ook nog 2 BSO groepen. Kortom een behoorlijke logistieke

puzzel, waar we al mee bezig zijn om dat voor kinderen en medewerkers goed te regelen.
De beide scholen hebben in de laatste schoolweek al een verhuisdag ingepland, zodat vanaf
donderdag 15 juli er voor de leerkrachten voldoende ruimte is om alles goed in te pakken.
De nieuwe locatie zal waarschijnlijk in de eerste week van de zomervakantie worden
opgeleverd. Het verhuisbedrijf zal zorgen dat alle materialen er zijn en dan kan in de laatste
vakantieweek de scholen ingericht worden door de leerkrachten. We zullen in die periode
ook de kinderen daarop voorbereiden, door b.v. een bezoek aan het nieuwe
gebouw/klaslokaal en het verkennen van de fietsroute.

Opruimen in de scholen
Nu we de beide scholen over twee gebouwen verdelen, en
het gebouw van de Hobbit helemaal plat gaat, zal er ook veel
opgeruimd worden. De teams starten daar dinsdag mee op
de studiedag. Wellicht stuiten we ook op spullen die wij niet
meer kunnen gebruiken, maar een ander nog wel. Deze
spullen willen we graag op Marktplaats laten zetten door één
of meerdere ouders. De opbrengst ervan besteed worden aan
buitenspeelmateriaal. Als u bereid bent deze spullen voor
ons te fotograferen en op Marktplaats te zetten, horen we dat
graag, via mail of parro aan Wilbert Koelewijn of Elsa Mast.

Schoolplein
Er komt een mooi nieuw gebouw, maar dat
gebouw willen we ook een mooie plek in de wijk
geven. We willen ons gebouw en het
schoolplein aan laten sluiten op het groene en
ruimtelijke karakter van de wijk.  Daarnaast
willen we van het schoolplein een
belevingsplein maken maar kinderen van alle
leeftijden kunnen spelen, bewegen en
ontdekken.  Momenteel staan we voor het
keuzemoment:  met welke partij we het

schoolplein verder vorm willen gaan geven. De eerste oriënterende gesprekken zijn al
geweest.
Het is belangrijk dat ons nieuwe gebouw veilig te bereiken is, daarom zal er door de
gemeente een mooie kiss and ride strook gerealiseerd gaan worden. Deze strook zal onder
schooltijd gedeeltelijk gebruikt kunnen worden als schoolplein. We krijgen in ieder geval
een mooi, ruim en groen schoolplein, waar enorm veel gespeeld en ontdekt kan worden.
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Tijdspad
In de vorige nieuwsbrief lieten we u onderstaand schema al zien. Ondanks alle
Coronabeperkingen kunnen we nog steeds zeggen dat we goed op schema liggen.

✅ afronding van het voorlopig ontwerp
✅ afronding van het definitieve ontwerp

- zomer 2021: tijdelijke huisvesting in orde maken/verhuizen
- zomer 2021: sloop gebouw Hobbit
- zomer 2021: Start bouwfase. Deze fase zal ongeveer een jaar in beslag

nemen.
We zijn hard op weg naar een mooi en functioneel gebouw. Een gebouw wat goed past in
de omgeving en bij de toekomst.

Communicatie met ouders
Nu corona nog steeds om ons heen is, zit een voorlichting in de hal van de school er nog
steeds niet in. We zullen de komende periode voor u een aantal online bijeenkomsten

organiseren waarin we o.a. tekeningen kunnen laten zien,
informatie geven over de nieuwbouw en het tussenjaar in
twee gebouwen en uw vragen kunnen beantwoorden.
Deze informatiemomenten zijn gepland op donderdag 15
april (ouders Kompas) en op dinsdag 20 april (ouders
Hobbit). Na de meivakantie is er op dinsdag 18 mei nog
een extra gelegenheid voor de ouders van beide scholen
die eerder niet aan kunnen haken. Verdere informatie volgt
t.z.t.

Daarnaast zal de frequentie van de informatiebrieven gaan toenemen om u goed op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de nieuwe huisvesting en de bouw.
De volgende informatiebrief zal eind mei ’21 verschijnen.
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