
Informatiebrief bouw Integraal Kindcentrum (IKC) Groenhouten september 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
# Schoolmeubilair
# Schoolplein of speelplein?
# Afscheidstegel van groep 8
# Sloop oude Kompas/Groenhorst gebouw - De Meent 3 en bouwweg
# Verhuizing en intrek in nieuwe gebouw
# Start- en eindtijden dit schooljaar
# Tijdspad en volgende nieuwsbrief

Inleiding
We tellen met elkaar de weken af tot we echt gebruik kunnen gaan maken van IKC
Groenhouten. De leerkrachten maken plannen om de ruimtes in te richten, de pedagogisch
medewerkers van het kinderdagverblijf zoeken samen planten uit voor in de tuin en de
kinderen staan allemaal te popelen om een kijkje te kunnen nemen in dat mooie gebouw!
We hebben er allemaal zin in. De teams hebben samen gewerkt aan gemeenschappelijke
waarden waarmee we de cultuur van IKC Groenhouten vorm willen geven.
Onze kernwaarden zijn: Eigenheid, Veiligheid en Groei!
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over alle vorderingen en de laatste puntjes die op de
spreekwoordelijke ‘i’ worden gezet!

Informatiebrief  Nieuwbouw IKC Groenhouten blz.1 van de 4

mailto:wkoelewijn@kompasleusden.nl
mailto:emast@hobbitleusden.nl
mailto:liesbethsoet@humankind.nl


Vorderingen nieuwe gebouw
In de volgende fotoreportage geven we alvast een impressie van hoe het gebouw inmiddels
gevorderd is. In de week voor de herfstvakantie zullen we via een (korte) informatiebrief
aangeven hoe we, na intrek in het IKC, u als ouders er kennis mee zullen laten maken! Na
plaatsing van het meubilair, dus in de week vóór de herfstvakantie,  mogen onze
hoofdbewoners: de kinderen, met hun leerkrachten
alvast een kijkje in het nieuwe gebouw nemen!
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Schoolmeubilair
De afgelopen maanden, na selectie van schoolleverancier Presikhaaf als onze nieuwe
‘meubelmakers’, zijn we druk bezig geweest met het uitzoeken van wat er past in onze
school aan aantrekkelijk materiaal om straks aan te werken. Na een levering van proefsetjes
hebben we gekozen voor mooi meubilair voor de leerlingen, en mooie werkplekken in de
gedeelde ruimtes van de beide scholen. De BSO gaat daar ook gebruik van maken.
Presikhaaf heeft ons verzekerd dat in de week van 17 oktober, de groepsruimtes met tafels
en stoelen kunnen worden ingericht. Dit wordt voor ons, door hen, verzorgd. Tussen alle
groepsruimtes zitten gedeelde ruimtes voor meerdere groepen. Ook daar worden zaken
geïnstalleerd, denk bijvoorbeeld aan de bouw- en leeshoeken bij de groepen 1 /2/3, maar
ook stil-werkplekken voor de midden- en bovenbouwgroepen. Helaas is ook de inflatie in
deze branche aanwezig en is het door ons gereserveerde budget niet geheel toereikend om
alle ruimtes al te vullen. De spreekkamers en de directiekamer, als ook de teamkamer,
moeten daarom iets langer wachten op nieuwe spullen en worden ingericht met onze eigen
vertrouwde en nog goede tafels en stoelen.

Schoolplein of speelplein?
Vanaf de zomervakantie zien we het schoolplein langzaamaan ontstaan. Eerst werd de
grond gelijk gemaakt en daarna volgde langzaam aan de bestrating en inrichting. Met name
aan de voorkant van het gebouw wordt er al steeds meer zichtbaar van het ontwerp.  Het
eerste gedeelte is met name bestemd voor de kinderen van de kinderopvang. Dit wordt een
speelterrein voor de kinderen tot 4 jaar. Deze speelruimte is afgesloten met een hek. Vanaf
het schoolplein aan De Meent is dit goed  te zien aan de linkerkant van het nieuwe gebouw.
Het nieuwe plein zal gebruikt worden door kinderen van 0-12/13 jaar. Het zijn dus niet
alleen maar kinderen van school die op het plein spelen, daarom is het speelplein voortaan

een betere benaming.
Het plein aan de  achterkant van het
gebouw ( Parkzijde) krijgt ook al meer
de uiteindelijke vorm. Aan de
achterzijde van dit plein zal voorlopig
de bouwweg nog wel blijven liggen.
Als de bouwweg  verwijderd wordt
zal daar hekwerk komen, zodat het
voor kleinste schoolkinderen altijd
mogelijk blijft om veilig spelen.
Begin september was er nog een
enorme wateroverstroming als
gevolg van een spontane breuk in de
waterleiding.

Sommige kinderen wilden graag een zwembad op het nieuwe plein……… Gelukkig heeft het
voor de verdere ontwikkeling geen vertraging opgeleverd.

Afscheidstegel van groep 8
Eind vorig schooljaar heeft de groep 8 van De Hobbit een afscheidstegel
gegeven aan de school. Deze groep wilde voortaan iedereen welkom heten
in het nieuwe gebouw.  Dit is misschien een mooie start van een traditie.  We
willen voor de hoofdingang( daar waar nu nog een schoolgebouw staat) elk
jaar een afscheidstegel van de groepen 8 neer gaan leggen.
Met alle kennis die er in vele jaren geleerd is kom je het nieuwe gebouw
binnen. Zo wordt het echt  een Walk of Fame voor de ingang van de school.
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Sloop oude Kompas/Groenhorst gebouw - De Meent 3 en bouwweg
Begin november zullen we de sleutel van het Kompas gebouw overdragen aan de sloper.
Het schoolgebouw heeft dan vanaf 1973 duizenden kinderen een veilige vertrouwde plek
gegeven om te groeien en te ontwikkelen.  Kinderen van De Groenhorst, Het Kompas en
ook nog voor de kinderen van De Hobbit.
De sloop gaat waarschijnlijk in december afgerond worden zodat er in de eerste maanden
van 2023 gewerkt kan worden aan het bovenbouw plein en de Kiss&Ride strook.
Aan de achterzijde van het speelplein ligt voorlopig nog wel even de bouwweg. Deze weg
zal eerst gebruikt worden voor het afvoeren van de sloopmaterialen, daarna voor het
bouwverkeer voor de inrichting van de K&R strook,  het schoolplein en vervolgens voor de
nieuwbouw van appartementen. Hopelijk kan de bouwweg in de loop van 2023 worden
weggehaald, zodat het laatste stukje speelplein kan worden ingericht
In elke situatie zal er rekening gehouden worden met de speelruimte voor de kinderen en de
veiligheid van alle verkeersgebruikers.

Verhuizing en intrek in het nieuwe gebouw
Op donderdagmiddag 20 oktober stoppen de lessen om 12 uur. De medewerkers van de
beide scholen gaan dan aan de slag met de mooie klus die ons brengt waar we willen: ons
nieuwe gebouw. We gaan dan alle (laatste) spullen inpakken, onze huidige ruimtes
opschonen om alles wat mee mag naar de nieuwe plek, klaar te zetten voor de verhuizers.
Vrijdag 21 oktober én maandag 31 oktober zijn ook twee dagen die wij daarvoor gebruiken.
In de herfstvakantie wordt er op maandag 24 en dinsdag 25 oktober verhuisd. Op 31
oktober zal ook de BSO gaan inpakken zodat de BSO, net als de beide scholen, op dinsdag 1
november kan starten in het nieuwe pand. Het kinderdagverblijf start al wel rustig op
maandag 31 oktober in het nieuwe gebouw..
Vanaf vandaag is inpakken al mogelijk: het verhuisbedrijf heeft daarvoor de benodigdheden
afgeleverd op Groenhouten én Lingewijk. Uw kind zal dus de komende tijd wel eens thuis
vertellen dat de blauwe en zwarte bakken in de groepen steeds verder opgestapeld
worden!
In de eerder genoemde brief van eind oktober leest u ook bij welke ingang u 1 november
met uw kind wordt verwacht. We zullen gaan werken met vaste looproutes etc. in het pand,
en dus ook ‘voorkeurs ingangen’ voor de verschillende groepen.
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Start- en eindtijden dit schooljaar
Bij intrek en start in het nieuwe gebouw hebben wij nog steeds te maken met bouwverkeer,
onder andere door de sloop van het oude Kompasgebouw en de bouw van de
appartementen. Dit zorgt ervoor dat routes naar het gebouw vol kunnen zijn. Zo blijft de
bouwweg zeker nog een half jaar liggen.  Vandaar dat wij met gespreide begin- en
eindtijden blijven werken. We hanteren de tijdstippen van Groenhouten en Lingewijk, alleen
wordt het nu zo dat deze voor de gehele school gelden. Dat wil zeggen: de start- en
eindtijden van het huidige Groenhoutengebouw worden de start - en eindtijden voor het
Kompas. De start- en eindtijden van het huidige Lingewijkgebouw, worden de start- en
tijden van de Hobbit.

School Starttijd Eindtijd

Het Kompas 8.20 uur 13.50 uur

De Hobbit 8.35 uur 14.05 uur

We verwachten, dat dit voor een groot deel van dit schooljaar zal gelden, we houden u
daarvan natuurlijk op de hoogte!

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
- 11 oktober definitieve oplevering gebouw
- 17 oktober levering schoolmeubilair
- vanaf 20 oktober start verhuizing( geen les voor kinderen)
- 24 & 25 oktober verhuizing scholen
- 28 oktober verhuizing KDV ( Fila Tekna)
- 31 oktober verhuizing BSO + inruimen lokalen en lesruimtes
- 31 oktober start kinderdagverblijf
- 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

Net voor de herfstvakantie  komt er een volgende nieuwsbrief!
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