
Informatiebrief 6 nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) Groenhouten oktober  ‘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 (vestigingsmanager 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/terugblik eerste periode
# beeldmateriaal sloop en bouw
# BSO op locatie Groenhouten
# Bereikbaarheid scholen
# Schoolpleininrichting
# Tijdspad en volgende nieuwsbrief

Inleiding
De opening van de bouw van ons IKC Groenhouten (die stiekem natuurlijk allang gestart is),
zal binnenkort met een officieel moment gemarkeerd worden. De datum daarvoor is
woensdag 17 november, ‘s ochtends om 9 uur. Aanwezig zijn: het bestuur van Voila en de
beide directeuren van de scholen, de wethouder, directeur en vestigingsmanager van
Humankind en leerlingen. Bij dit officiële moment is ook de plaatselijke pers aanwezig. We
zien al helemaal de contouren van het gebouw en de plek waar het nieuwe gebouw komt te
staan.
Terwijl het IKC gebouwd wordt, verblijven de scholen op twee locaties. De
onderbouwgroepen 1 t/m 4 van de beide scholen in het gebouw in Groenhouten, de
bovenbouwgroepen van de beide scholen in de Lingewijk. Nu, net na de herfstvakantie,
kunnen we zeggen dat we onze draai zeker met elkaar gevonden hebben! Op beide locaties
voelen we ons een team, terwijl de teams ook gewoon nog team Hobbit en team Kompas
zijn. Ook aan de leerlingen merken we dat ze hun draai hebben gevonden. We zijn blij dat
we het zo fijn met elkaar aanpakken!
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Beeldmateriaal sloop en bouw

Op de foto’s ziet u dat de Hobbit uiteindelijk helemaal afgebroken werd en de verschillende
materialen gesorteerd. Daarna het uitgraven van het oppervlak van het nieuwe gebouw. Op
het moment dat dat vol liep met regenwater, was de vraag van de kinderen: “kan dat in de
winter de ijsbaan worden?” Nou… we hopen dan toch al iets meer gebouw te zien! Getuige
de laatste foto’s zal dat ook zeker het geval zijn, er wordt iedere dag zo hard gewerkt! Zoals
hierboven al aangekondigd, zal een officieel moment de start van de bouw onderstrepen:
woensdag 17 november om 09.00 uur. We houden u hierover op de hoogte, bijvoorbeeld óf
en hóe de mogelijkheid er is dit bij te wonen.
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BSO op locatie Groenhouten
Hebben jullie onze BSO bus al zien rijden? We gebruiken deze bij het ophalen van de
kinderen bij de locatie Lingewijk. De meeste kinderen fietsen op hun eigen fiets met ons

mee, maar wanneer dat een keer niet lukt kunnen ze ook
meerijden met de BSO bus.

De BSO groep met de kinderen van 4-6 jaar deelt de ruimte
van groep 1-2 van juf Franca. We merken hier dat het
samenwerken hartstikke leuk is! De pedagogisch
medewerkers en de leerkrachten krijgen meer begrip voor
elkaars werk en we zien ook dat we na schooltijd een hele
andere sfeer kunnen neerzetten in hetzelfde lokaal waardoor
het toch niet meer als schooltijd aanvoelt. Een mooie
voorbereiding op de samenwerking straks in IKC
Groenhouten!

Bereikbaarheid
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)

Schoolpleininrichting
In de afgelopen maanden zijn we gestart om samen met Van Ee speeltoestellen na te gaan
denken over het inrichten van het schoolplein. Het schoolplein is belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Het is de plek waar kinderen kunnen ontspannen, samen kunnen
spelen, kunnen ontdekken, ontwikkelen, waar ruzies ontstaan en worden bijgelegd, waar
kinderen weerbaar worden. Hiermee vormt het schoolplein een zeer belangrijke basis voor
de sociale, fysieke, motorische en zeker ook de educatieve ontwikkeling van kinderen.
Daarnaast is het belangrijk om het schoolplein goed georganiseerd te hebben, zodat er
goede toegangswegen zijn naar het gebouw en overzichtelijke pleinen.
Het plein moet ook passen in de groene omgeving van de wijk.
De komende maanden gaan we hier samen met de bouwers, de gemeente en betrokken
partijen verder over nadenken. Daarbij zullen we de inbreng van kinderen en de teamleden
zeker ook meenemen. Zo gaan we samen een mooi groot en groen schoolplein creëren waar
we de komende jaren nog veel plezier van zullen hebben. Waarschijnlijk zullen we de
komende halfjaar nog wel wat acties gaan ondernemen om extra budget voor het plein en
speeltoestellen vrij te maken.
Een eerste concept tekening van het plein is hieronder te zien.
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Tijdspad en volgende nieuwsbrief
✅ afronding van het voorlopig ontwerp
✅ afronding van het definitieve ontwerp

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

nemen.
- 17 november 2021: formeel startmoment nieuwbouwproces met slaan eerste paal
- najaar 2021: start schoolpleininrichting
- najaar 2021: start inrichting interieur
- najaar 2022: start in het nieuwe gebouw

Eind december 2021 komt er een volgende nieuwsbrief.
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