
Informatiebrief 7 nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) Groenhouten maart 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
# Schoolplein
# Sponsorloop 22 juni
# Woningbouw op de locatie van de oude sporthal De Meent
# Tijdspad en volgende nieuwsbrief

Inleiding
Het is al geruime tijd geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontving over de vorderingen
rondom en in ons nieuwe gebouw.
Toen de vorige nieuwsbrief verstuurd werd, stond het gezamenlijke openingsmoment
gepland. In november zijn de groepen 4 van de beide scholen symbolisch aanwezig geweest
bij de “start van de bouw” (deze was al begonnen, maar goed….). Ondertussen heeft de
bouw niet stilgestaan en zien wij naast onze locatie Groenhouten het nieuwe gebouw
steeds meer de uitstraling krijgen van hoe het ons op de tekeningen was voorgesteld. De
leerlingen op Groenhouten en zij die BSO afnemen bij HumanKind zien dit dagelijks
vorderen, de leerlingen op de Lingewijk merken er wat minder van. Op beide locaties is een
prettige samenwerking ontstaan tussen de scholen, een fijn startpunt voor straks de
gezamenlijke intrek in het nieuwe gebouw. Verderop in deze nieuwsbrief leest u ook over de
gezamenlijke sponsorloop die we zullen houden en waarvan dit jaar de opbrengst helemaal
naar de inrichting van onze nieuwe schoolplein(en) zal gaan.
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Vorderingen nieuwe gebouw
Een aantal weken geleden hebben we een eerste rondgang gemaakt binnen in het gebouw.
Heel bijzonder om in plaats van het kijken naar een tekening daadwerkelijk rond te kunnen
lopen in de tekening. De groepsruimtes van school, het kinderdagverblijf, de 2e verdieping,
allemaal al goed te herkennen.
De bouw gaat voorspoedig en volgens schema. Er wordt ontzettend hard gewerkt door
bouwbedrijf Klomps!

Tom Hesp uit groep 8 heeft deze dronefoto gemaakt:
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Schoolmeubilair
In de afgelopen weken zijn er vertegenwoordigers van de verschillende teams op bezoek
geweest bij een aantal mogelijke meubelleveranciers. Vol inspiratie en goede ideeën hebben
we daarmee de input kunnen leveren voor de aanbesteding. Het is duidelijk dat er heel veel
mooie producten en leveranciers zijn en dat er heel erg veel te kiezen is. Alleen al voor de
keuze van een tafel en een stoel zijn er al heel veel verschillende mogelijkheden. In de
komende maanden zullen daar de verdere stappen in gezet gaan worden.

Schoolplein
In de afgelopen maanden zijn we samen met Van Ee speeltoestellen verder in gesprek
gegaan over de inrichting van het schoolplein.  Het mooie grote schoolplein aan de voorzijde
wordt gevuld met een afgescheiden gedeelte voor de jongste kinderen van de
Kinderopvang( 0-3 jarigen) en een groot open schoolplein voor de kinderen van de midden-
en bovenbouw van Hobbit en Kompas. Aan de achterzijde van het gebouw komt het plein
voor de jongste groepen van beide scholen. Op de schoolpleinen zullen we een aantal
bestaande speeltoestellen gaan hergebruiken en er komen nieuwe toestellen.
De komende weken hopen we het schoolplein ontwerp definitief te maken zodat we dat
tijdig kunnen realiseren. Een aantal nieuwe toestellen die we gaan krijgen zijn hier te zien:

Bij het realiseren hebben we natuurlijk ook te maken met de sloop van oude
Kompasgebouw( locatie Groenhouten). Als we het nieuwe gebouw ingaan kan het
bestaande schoolgebouw gesloopt gaan worden. In goed overleg met de gemeente zijn we
daar plannen voor aan het maken, zodat dit allemaal goed op elkaar kan aansluiten.
Natuurlijk zorgen we voor voldoende en veilige speelplekken voor de kinderen in alle
verschillende fases.
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Woningbouw op de locatie van de oude sporthal De Meent
Deze week is bekend geworden dat de geplande woningbouw op de voormalige locatie van
Sporthal De Meent in 2024 opgeleverd gaat worden. De woningstichting gaat op dat terrein
24 huurwoningen realiseren.

Sponsorloop
Zoals al in een eerdere nieuwsbrief is
aangegeven is er wel extra budget nodig om
de pleinen rondom de school volledig in te
kunnen richten.
De IKC partners( Hobbit/Kompas/Humankind)
organiseren daarom op woensdag 22 juni een
sponsorloop om het schoolplein nog mooier
te kunnen maken. U wordt hier te zijner tijd
nader over geïnformeerd, zet de datum alvast
in de agenda, hij stond eerder nog niet in de planning van dit schooljaar.

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
- voorjaar 2022 definitieve planning oplevering gebouw
- 22 juni 2022 sponsorloop voor het nieuwe schoolplein
- najaar 2022: start in het nieuwe gebouw

In mei 2022 komt er een volgende nieuwsbrief.
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