
Informatiebrief 5 nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) Groenhouten juli  ‘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?
# inleiding
# bereikbaarheid
# start en eindtijden
# BSO
# parkeren in de wijken
# Tijdspad en volgende nieuwsbrief
# Bijlages: - Plattegrond locatie Groenhouten & Plattegrond locatie Lingewijk

Inleiding
De zomervakantie voor de leerlingen was ook meteen het startsein voor de verhuizingen en
de sloop van het Hobbit gebouw. Verderop in deze nieuwsbrief ziet u met wat foto’s een
sfeerimpressie van de ontwikkelingen. Over de bouwperiode en de bouwweg heeft de
gemeente Leusden een brief geschreven aan de omwonenden. Deze info is voor alle
betrokkenen ook wel interessant.
Na de zomer gaan we beide scholen tijdelijk opsplitsen in twee gebouwen. De groepen 1
t/m 4 trekken in op het huidige gebouw van het Kompas. In onze berichtgeving noemen we
dat vanaf nu Locatie Groenhouten. De groepen 5 t/m 8 trekken in het oude gebouw van de
Holm, dat we vanaf nu Locatie Lingewijk noemen. De Holm bestaat zelf namelijk ook als
school in Berkelwijk, het wordt zo minder verwarrend.
Door het plaatsen van de bouwhekken is het nodig dat het schoolplein van locatie
Groenhouten aangepast wordt. Dit gaat de komende weken nog afgerond worden, zodat
we goed kunnen starten. De studiedagen zijn op beide scholen hetzelfde, zo proberen we
steeds meer afstemming te vinden. Na de vakantie gaan we de volgende fase in van het
nieuwbouwproces.
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Bereikbaarheid
De scholen gaan over 2 locaties verdeeld worden, beide
scholen zijn goed bereikbaar via Parro of via de
schoolmail.
De telefoonnummers op de locaties zijn voor de
ouders/verzorgers van de verschillende scholen
hetzelfde.

● locatie Groenhouten ( Het Kompas en De Hobbit: groepen 1-4)
tel 033-4943175( oude Kompasnummer)

● locatie Lingewijk ( Het Kompas en De Hobbit: groepen 5-8)
tel: 033-4942131 ( oude Hobbitnummer)
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Start en eindtijden
De start- en eindtijden zijn zo ingericht, dat ouders
hun kinderen op beide gebouwen kunnen brengen
indien gewenst.

● Op Locatie Groenhouten starten we om
8.20 uur en eindigen we om 13.50 uur.

● Op Locatie Lingewijk starten we om 8.35
uur en eindigen we om 14.05 uur.

● Groep 8 van de Hobbit is de laatste groep
die nog een extra uur per week moet maken,
zij starten iedere dag om 8.25 uur en
eindigen net als de anderen om 14.05 uur.
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Buitenschoolse opvang specifieke informatie
Verschuiving
De verhuizing van de scholen betekent voor BSO Kinderland (Humankind) dat ook wij wat
moeten gaan schuiven. Momenteel maken we gebruik van 2 lokalen in het Kompas. Na de
zomer bezet de 6+ groep nog een eigen ruimte en gaat de 4+ groep samenwerken met de
onderbouwgroepen van de school.  Zie ook de plattegrond op de bijlage
Ophalen
De kinderen uit groep 1 t/m 4 worden lopend opgehaald bij hun klas. Voor deze klassen
veranderd er weinig.
Groep 5 t/m 8 zullen opgehaald worden bij locatie Lingewijk. We zullen vanaf daar met de
fiets terugfietsen naar BSO Kinderland. De kinderen worden altijd begeleid door
pedagogisch medewerkers tenzij anders afgesproken.

We kijken uit naar verdere fijne samenwerking met de scholen!

Overige BSO’s
De start- en eindtijden van beide scholen zijn gecommuniceerd met alle organisaties. Denkt
u eraan om overige kind-specifieke informatie zelf te delen met de BSO’s?

Parkeren in de wijken( Groenhouten en Lingewijk)
Vanwege de tijdelijke verhuizing  en bouwplannen willen we extra aandacht vragen voor de
verkeer- en parkeersituatie. Door hier met elkaar goede afspraken over te maken, houden
we de schoolomgeving veilig voor onze kinderen en beperken we de overlast voor u en onze
buren zo veel als mogelijk.
In de wijk Groenhouten gaat met de sloop en nieuwbouw behoorlijk wat ruimte ingenomen
door bouwwerkzaamheden. Het is belangrijk om kinderen zoveel mogelijk lopend of met de
fiets naar school te brengen. De hoeveelheid parkeerplaatsen op locatie Groenhouten is
beperkt.

In de Lingewijk zijn er geen parkeerplaatsen voor ouders en verzorgers direct bij de tijdelijke
schoollocatie. We vragen iedereen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te
komen.
Mocht u toch met de auto komen: rijd dan via de zuidzijde van de school en parkeer in de
wijk Munnikhove. Het Ronde heeft hier vorig jaar mee te maken gehad en heeft een
duidelijke informatiebrief opgesteld die wij kunnen hergebruiken. Deze  kunt u hier lezen.
Wij rekenen op uw medewerking!

Tijdspad en volgende nieuwsbrief
✅ afronding van het voorlopig ontwerp
✅ afronding van het definitieve ontwerp

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

nemen.
- najaar 2022: start in het nieuwe gebouw

Eind september komt er een volgende nieuwsbrief komen met praktische zaken over de
verhuizing,  plaatsing in de gebouwen en starttijden.

Informatiebrief 5 Nieuwbouw IKC Groenhouten blz.4 van de 6

https://drive.google.com/file/d/1tMQ1mcT3XEdDcrEfCokOsRlqJhy7Bj_c/view?usp=sharing


Bijlage 1 - plattegrond locatie Groenhouten
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Bijlage 2 - plattegrond locatie Lingewijk
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