
Informatiebrief 2 nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) Groenhouten oktober   ‘20

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
# Schoolomgeving/locatie
# Tijdelijke huisvesting tijdens bouwwerkzaamheden
# Verhuizing BSO Noorderlicht
# 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 zomervakantie heeft u onze eerste gezamenlijke nieuwsbrief ontvangen waarin we
het samengaan van Hobbit, Kompas en Humankind in een nieuw te bouwen IKC in onze wijk
beschreven.
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Waar we nu staan
Samen met ARX architecten en bouwbedrijf Klomps duiken we steeds verder de diepte en
de details in en worden er mooie plannen gemaakt. Aan de leerkrachten van de scholen en
de medewerkers van de kinderopvang is een eerste presentatie gegeven waarin zij een
korte impressie kregen en mee konden denken over de praktische kanten van het nieuwe
gebouw. Het voorlopig ontwerp is zo goed als klaar en het bestemmingsplan ligt ter inzage
bij de gemeente. Nu de details steeds verder ingevuld worden gaan de leerkrachten en
pedagogisch medewerkers verder met de samenwerking. Welke omgangsafspraken gelden
er bijvoorbeeld straks in IKC Groenhouten die ook passen bij de verschillende scholen en de
kinderopvang. Erg waardevol om hier met elkaar over na te denken!

Schoolomgeving/locatie
We noemden het al eerder; naast het gebouw, wordt ook
de schoolomgeving aangepakt.
De locatie van het nieuwe gebouw is ongeveer de locatie
van de huidige Hobbit. Dit betekent dat de Hobbit als
eerste wordt afgebroken komende zomer. Het nieuwe
gebouw zal worden omgeven door een kiss en ride, veel
groen, een heel ruim plein, een mooie waterpartij.
Daarnaast zijn we blij met het behoud van het sportveld.
Naast het huidige fietspad langs de scholen komt een
voetpad. Ten behoeve van de bouw wordt een bouwweg
aangelegd via Groenhouten-zuid. Zo kan het voor de de
schoolgaande kinderen veilig blijven. Inmiddels is de
bestemmingsplanprocedure van start gegaan, dit wordt geïnitieerd door de gemeente
Leusden. Direct omwonenden hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen.

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.
Er is gekozen om van beide scholen de onder- en
middenbouwgroepen op te vangen in de wijk
Groenhouten. De bovenbouwgroepen (waarschijnlijk 6-8)
zullen gebruik gaan maken van het oude schoolgebouw
van De Holm. Dit gebouw wordt tot het einde van dit
lopende schooljaar gebruikt door ‘t Ronde en daarna gaan
de bovenbouwgroepen van Het Kompas en De Hobbit er
ongeveer een jaar gebruik van maken. De beide scholen

hebben daarom aan het einde van dit schooljaar een aantal studiedagen/verhuisdagen
gepland staan.
Het is voor beide scholen zeer belangrijk dat de onder- en middenbouwgroepen in de wijk
blijven. De oudere kinderen zijn vaak al zelfstandiger en kunnen meestal zelfstandig op de
fiets naar de andere locatie gaan.
Bovendien kunnen we dan al ervaren hoe het is om samen te werken. Dit ter voorbereiding
op een intensievere samenwerking in het nieuwe gebouw.
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Verhuizing BSO Noorderlicht
Vanaf 1 november 2020 gaan de beide locaties van de BSO al samen verder onder de naam
van BSO Kinderland. In de week daarvoor zullen we zoveel mogelijk samen met de kinderen
verhuizen. We willen natuurlijk graag dat zij meedenken over de inrichting van hun nieuwe
plek.
We hebben ontzettend veel zin in de verhuizing en we verwachten dat het samenbrengen
de teams en de kinderen veel goeds zal opleveren.

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.

- medio oktober 2020: afronding van het voorlopig ontwerp
- medio februari 2021: 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 presentatie op de scholen over het
bouwproject er nog steeds niet in. Onze informatiebrieven blijven daarom de eerste tijd het
medium waarmee we met u communiceren en u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen rondom de nieuwe huisvesting en de bouw. De volgende informatiebrief zal
er eind januari ’21 zijn. In het voorjaar hopen we toch echt u op locatie verder te kunnen
informeren!
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