
Informatiebrief 7 nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) Groenhouten juni 2022

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
# Vorderingen nieuwe gebouw
# Meubilair
# Sponsorloop 22 juni
# Woningbouw
# Schoolplein en bouwweg
# Verhuizing
# Tijdspad en volgende nieuwsbrief

Inleiding
Het is alweer even geleden dat wij een nieuwsbrief over ons nieuwe gebouw naar u
stuurden. Gelukkig heeft dit de bouw niet gehinderd! De bouw vordert gestaag en wij zien
het gebouw dagelijks mooier worden, van binnen en van buiten. Verhuizen zit er deze zomer
nog niet in, maar we hebben er nu alle vertrouwen in dat dit ná de herfstvakantie wel het
geval zal zijn. Via de nieuwsbrieven van de scholen en ook deze nieuwsbrief in september
houden wij u hierover op de hoogte. We starten dus na de vakantie nog op Groenhouten en
de Lingewijk. We zijn verheugd hier te melden dat de naam van het gebouw nu officieel
IKC Groenhouten gaat worden. We gebruikten deze al als werktitel, nu wordt het dus echt!
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Vorderingen nieuwe gebouw
Het gebouw vordert in snel tempo! De vloeren worden al voorzien van de bedekking en
muren worden gestuct en geschilderd. We kunnen ons steeds beter voorstellen hoe het
straks wordt wanneer alle kinderen er dagelijks in zullen rondlopen. Mooi om te zien dat er
zo hard gewerkt wordt om IKC Groenhouten te realiseren. In de periode na de zomerstop zal
de laatste fase van afwerking worden ingezet en komt de opening van het IKC steeds
dichterbij!

Sponsorloop
Er is afgelopen woensdag geweldig hard gelopen door alle
leerlingen van onze scholen! Zowel op het veld achter
Groenhouten, als rondom het gebouw aan de Lingewijk, werden
vele rondjes gelopen ten behoeve van het goede doel.  Om het

nieuwe gebouw ligt straks
een enorm plein en de
opbrengst van de
sponsorloop is ten
behoeve van dit plein!
Vanuit ons eigen budget is
er natuurlijk een behoorlijk
bedrag gereserveerd voor
de inrichting van het plein.
Het is ook mooi dat onze
leerlingen met hun
sportieve prestaties dit
budget nog iets kunnen
verruimen! De definitieve opbrengst zal gemeld
worden in de laatste nieuwsbrieven van Kompas en
Hobbit van dit schooljaar!
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Schoolmeubilair
In de vorige nieuwsbrief vertelden we over onze zoektocht naar mooi nieuw meubilair. In
een aanbestedingsprocedure hebben we drie leveranciers gevraagd om alledrie een
presentatie te geven. Op basis van meerdere criteria is daarna de keuze gevallen op
schoolmeubelfabrikant Presikhaaf. Wij kijken ernaar uit met hen ons prachtige nieuwe
gebouw straks eigentijds in te gaan richten!

Woningbouw op de locatie van de oude sporthal De Meent
De Woningstichting Leusden gaat 22 appartementen realiseren
op de voormalige locatie van Sporthal De Meent.  De
verwachting is dat deze woningen zo snel mogelijk in 2023
worden opgeleverd. De exacte planning is op dit moment nog
niet duidelijk. De realisatie van de woningen zorgt ervoor dat het
langer noodzakelijk is om gebruik te maken van de bouwweg.
Vanuit de gemeente is toegezegd dat veilig reizen  naar IKC
Groenhouten voor kinderen, ouders en collega’s de hoogste
prioriteit heeft.

Schoolplein en bouwweg
In de afgelopen periode is er veel overleg geweest over het schoolplein. Er is vooral
gesproken over de verschillende fases die er nodig zijn om het schoolplein helemaal te
kunnen realiseren. Daarnaast is er ook inhoudelijk gesproken over wat er allemaal op het
schoolplein een plek gaat krijgen. Het zal een mooi groot en groen schoolplein worden,
waar er op veel verschillende plekken speelruimte is. Daar zal veel groen nog blijven
doordat veel bestaande bomen meegenomen zijn in ruimtelijke indeling.
Zoals het er nu uitziet hebben we te maken met een aantal verschillende fases waarin het
schoolplein steeds verder gerealiseerd gaat worden. Dat heeft onder andere te maken met
de bouwweg. Op het plaatje hieronder is te zien hoe die weg ongeveer gaat lopen.
De eerste fase van het schoolplein zal gerealiseerd gaan worden in de periode
augustus/september.  Een volgende fase zal gerealiseerd kunnen worden als het oude
Kompasgebouw( locatie Groenhouten) gesloopt is. Vervolgens zal de Kiss and Ridestrook
worden gerealiseerd, waardoor de voorkant van het plein aan de Disselzijde zijn definitieve
vorm kan krijgen. Als laatste zal de achterzijde  afgerond kunnen worden. Dat kan pas als de
bouwweg verdwenen is. Dat zal hopelijk in de tweede helft van 2023 zijn.
Een leuk feitje die we nog willen benoemen is dat  op het moment dat we het ‘kleinste
schoolplein” hebben, dat we dan al bijna net zo’n groot schoolplein hebben als enkele
andere scholen. De ruimte zal daarna vrij snel kunnen worden uitgebreid als er een
volgende stap te maken is.
In de komende periode zullen de fases verder worden uitgewerkt en zal er meer definitief
worden qua pleininrichting. Door de extra tijd die er nodig is, ontstaat er ook meer ruimte
om nog op zoek te gaan naar (externe) financiering van bepaalde gedeelten van het
schoolplein.
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Verhuizing
Op dit moment staan alle signalen op groen dat we in de herfstvakantie kunnen verhuizen
naar ons mooie nieuwe gebouw. Om het verhuizen enigszins mogelijk te maken hebben we
besloten om rond de herfstvakantie extra studiemomenten in te plannen. Op die momenten
zijn de kinderen thuis en geeft het de beide scholen de mogelijkheid om de spullen in te
pakken en weer uit te pakken in het nieuwe gebouw.
Op donderdagmiddag 20 oktober stoppen de lessen om 12 uur. Ze worden dan op dinsdag
1 november verwacht in het nieuwe gebouw. Op vrijdag 21 oktober en maandag  31
oktober zijn er dan geen lessen. Deze laatste 2 dagen zijn studiedagen.
De donderdagmiddag is vrijgespeeld doordat we op Sinterklaasmiddag (5 december)
gewoon doorgaan tot 14.00 uur. Hierdoor kunnen we als scholen nog wel zorgen voor
voldoende studiemomenten die we goed kunnen gebruiken om de inhoudelijke
ontwikkelingen van de scholen vorm te geven. Volgende week zullen ook alle studiedagen
nog netjes op een rij vanuit de scholen met de ouders gecommuniceerd worden.

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
- ✅ formeel startmoment nieuwbouwproces met slaan eerste paal
- ✅ start schoolpleininrichting
- ✅ start inrichting interieur
- oktober 2022: definitieve planning oplevering gebouw
- vanaf 20 oktober start verhuizing( geen les voor kinderen)
- 1 november 2022: start in het nieuwe gebouw
- nov/dec 2022: sloop locatie Groenhouten ( voormalig Kompasgebouw)
- voorjaar 2023: start woningbouw op voormalige locatie sporthal De Meent
- 2e helft  2023: opleveren laatste fase van het schoolplein

In september 2022 komt er een volgende nieuwsbrief! Allemaal een fijne zomer gewenst!
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