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Inleiding: IKC Groenhouten, we gaan van start!
A.s. dinsdag, 1 november, is het zover! Dan openen we officieel de deuren van ons prachtige
nieuwe gebouw: IKC Groenhouten. In eerste instantie voor medewerkers en kinderen,
anderhalve week later bent ook u, ouders, welkom het nieuwe gebouw te bekijken.
Informatie daarover las u al in de nieuwsbrieven van de scholen, en de officiële uitnodiging
daarvoor volgt binnenkort.
Er is de afgelopen weken hard gewerkt om zoveel mogelijk zaken af te krijgen zodat we op
1 november goed van start kunnen! Zoals altijd bij de ingebruikname van een nieuwe plek,
zijn er ook nog dingen die nog net helemaal lopen zoals we dat hadden bedacht. We hopen
natuurlijk zo spoedig mogelijk dat wél voor elkaar te hebben.
In de hoofdstukken hieronder leest u hoe wij verwachten dat de overgang naar het nieuwe
gebouw vlot en soepel verloopt, welke afspraken we met elkaar gemaakt hebben en wat
we mogelijk in de loop van de tijd nog aan (moeten) passen.
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Samenwerking in het gebouw

In ons prachtige IKC werken drie ‘partijen’ samen:
Kinderopvang en BSO Human Kind, basisschool
het Kompas en OBS de Hobbit. De teams hebben
verschillende werktijden maar ontmoeten elkaar in
de teamkamer op de eerste verdieping.
Deze plek is al heel sfeervol geworden en we
verwachten dan ook dat er frequent gebruik van
zal worden gemaakt!  Door een goede
samenwerking creëren we integraal rust en
duidelijkheid voor ieder kind op IKC Groenhouten.

Intrek in ons nieuwe gebouw
Eerder las u over de verschillende start- en eindtijden
voor de scholen (zie ook onderaan deze nieuwsbrief). Dit
i.v.m. de beperkte aanrij-routes, waarover u ook verderop
in de nieuwsbrief nog informatie vindt. Vanaf woensdag 2
november zal dit ook het geval zijn!
Maar op dinsdag 1 november starten we allemaal wél
tegelijk!

● Alle kinderen worden dan om 8.30 uur op het
schoolplein verwacht.

● Daar staan de leerkrachten klaar om hun groep te
verwelkomen.

● Voor we het gebouw betreden, gaan we het gebouw eerst officieel openen met
elkaar.

● Daarna nemen de leerkrachten hun groepen mee naar de eigen ruimte om daar
samen te starten.

● Overdag zullen we d.m.v. iets lekkers en iets leuks ook stilstaan bij dit mooie
moment: de start in de nieuwe school.

● De groepen 5 en 6 van de Hobbit gymmen dinsdag niet. De groepen 7 en 8 wel. De
groepen 4 /5, 5 /6 en 7 /8 van het Kompas gaan ook gymmen. Lees in het hoofdstuk:
Fietsen plaatsen, waar de fietsen dan geplaatst worden!

● Om 13.50 uur worden de kinderen van het Kompas gehaald, om 14.05 uur de
kinderen van de Hobbit. De kinderen verlaten het gebouw dan via de uitgangen
zoals hieronder beschreven.

Ingangen/uitgangen
Na de opening gaan we dinsdag al wel oefenen met het naar binnengaan door vaste
ingangen.
Voor alle Hobbit-groepen en 1/ 2 en 2/ 3 van het Kompas is dat de achteringang, dit is aan
de pleinzijde aan de kant van de vijver.
De midden-en bovenbouwgroepen van het Kompas gaan naar binnen via wat we zien als de
hoofdingang: die bij de uitstekende punt aan de voorzijde, nu nog uitkijkend op het oude
Kompas.
Het lijken veel groepen door de achteringang op deze manier, maar

● vanaf woensdag hebben de scholen gespreide begin- en eindtijden
● de eerste week staan alle leerkrachten op het plein en wordt dit daardoor

gestroomlijnd
● vanaf de tweede week, blijven de leerkrachten van de onderbouwgroepen en 4

Hobbit hun leerlingen buiten halen en gaan de overige leerlingen zelf naar binnen.
Eenmaal binnen gebruiken de midden- en bovenbouwleerlingen van de Hobbit de trap
vanuit het trappenhuis direct aan die zijde naar boven, behalve groep 4. Deze groep gaat
eerst samen met hun leerkracht jassen en tassen beneden ophangen en daarna samen door
naar boven.
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De leerlingen van 4 /5, 5 /6 en 7 /8 van het Kompas gebruiken de
trapopgang direct na de hoofdingang vanuit die hal.

De binnentrappen langs de tribune, u ziet ze hier op de foto, worden alleen
gebruikt voor intern verkeer: vanuit de hal de trap rechts voor omhoog, en de
trap vanuit de hal gezien aan de linkerzijde is voor dalend verkeer. Wij zullen
dit eenmaal binnen ook met de kinderen bespreken natuurlijk, hen erop
wijzen en daarin begeleiden.

Op de looptreden van de trap komen maandag nog leuningen om het geheel
helemaal veilig te maken!

Buitenschoenen uit en slofjes aan in het gebouw
Het is herfst, we gaan richting de winter. Altijd al een periode waarin nattigheid en
viezigheid makkelijk naar binnen worden gelopen. Neem daarbij opgeteld de bouw en sloop
die rondom ons nog steeds doorgaat, en een plein dat nog niet volledig is aangelegd.
Allemaal ingrediënten waardoor onze prachtige nieuwe vloeren al snel erg vies zullen
worden. Om dit tegen te gaan, we hebben de aankondiging al eerder gedaan, zullen zeker
dit eerste schooljaar alle kinderen bij binnenkomst hun schoenen uitdoen en zich op
pantoffels of sloffen door het gebouw bewegen.  De sloffen/pantoffels blijven op school, om
het ‘vergeten’ ervan te beperken. Geeft u dus a.u.b. uw kind dinsdag deze mee!

Speelplein
In de afgelopen weken is het speelplein grotendeels klaar gemaakt voor de start van de
school. De ruimte aan de achterkant van het plein is klaar om in gebruik genomen te gaan
worden. In een gedeelte van het speelplein gaat in de komende periode nog allerlei
zaaigoed geplant worden. Deze ruimtes met de zwarte modder zijn met dranghekken
afgezet zodat kinderen daar ook niet kunnen spelen. Het overige gedeelte van het plein is
groot genoeg om voor alle kinderen een goede speelplek te bieden.
Het speelplein is goed bereikbaar via De Meent daar zijn enkele parkeerplekken en
voldoende ruimte om de fietsen te parkeren. Voor de kinderen van de onderbouw kan de
achterkant van het plein gebruikt worden. Daar is een mooie toegang gecreëerd voor
fietsende en/of lopende ouders en kinderen. Het IKC is goed te benaderen  vanaf het
fietspad/voetpad vanuit de Landweg.

Kom lopend of op de fiets!
Het Kompasgebouw wordt na 1 november al spoedig gesloopt. De parkeerplaatsen tussen
het slooppand en het Meentveld kunnen de komende maanden niet gebruikt worden i.v.m.
het doortrekken van de bouwweg. Dit betekent zeer beperkte parkeerruimte rondom het
gebouw. Als de oostzijde van het Kompasgebouw gesloopt wordt, kunnen ook de
parkeerhaventjes grenzend aan de tuinen van de Ploegschaar, tijdelijk niet gebruikt worden.
En door maar een half plein te kunnen realiseren, zijn ook nog niet alle fietsvoorzieningen op
orde.
Onze oproep is dan ook duidelijk en kort: kom, voor diegenen die in de wijk wonen, het liefst
lopend!  Eventueel op de fiets, bijv. als er gegymd moet worden, lees dan hieronder wie
waar de fietsen kan plaatsen!

Fietsen plaatsen
De kinderen die met de fiets naar school komen kunnen de fietsen op verschillende plaatsen
rond het gebouw neerzetten. We hebben doordat  het plein aan de voorkant nog niet klaar
is een verdeling gemaakt waar we de komende maanden mee gaan starten.
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 kunnen de fietsen neerzetten aan de zijde van Het
Meentveld (direct naast de nieuwe school).
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De kinderen van groep 4 & 5 kunnen de fietsen tegen de bouwhekken aan de zijde van het
oude Kompasgebouw(locatie Groenhouten) neerzetten.
De kinderen van groep 6-8 kunnen de fietsen tegen het fietspad aanzetten.
Zie ook de tekening die hieronder staat.
Het is belangrijk dat de kinderen lopend met de fiets over het speelplein gaan. Wilt u daar
extra aandacht aangeven zodat we deze gewoonte direct goed gaan aanleren!

Fietsen groep 1-3 ⇐Hoofdingang

Achter
ingang ⇒

Fietsen groep 4-5

—-------------------

Fietsen groep 6-8

Sloop oude Kompas/Groenhorst gebouw - De Meent 3 en bouwweg
Begin november zullen we de sleutel van het Kompas gebouw overgeven
aan de sloper. Het gebouw staat al vanaf de herfstvakantie helemaal in de bouwhekken.
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. De ontwikkelingen
rond de nieuwbouw van de appartementen zullen binnenkort hier wel meer helderheid over
gaan geven.  In elke situatie zal er rekening gehouden worden met de speelruimte voor de
kinderen en de veiligheid van alle verkeersgebruikers.

Op herhaling: 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. De gespreide starttijd gaat in op woensdag 2 november. De eindtijden
hanteren we vanaf dinsdagmiddag 1 november. Zoals hierboven geschreven starten we a.s.
dinsdag 1 november voor één keer gezamenlijk, om 8.30 uur.
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Dat betekent dus de komende maanden, en vermoedelijk het hele schooljaar, tot nader
bericht:

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
- ✅ definitieve oplevering gebouw
- ✅ levering schoolmeubilair
- ✅ start verhuizing( geen les voor kinderen)
- ✅ 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

Deze nieuwsbrief is opgestart om u te informeren over de nieuwbouw van IKC Groenhouten.
Het nieuwe gebouw wordt bijna in gebruik genomen, maar er zal regelmatig nog een
nieuwsbrief verschijnen. In deze nieuwsbrief zullen we dan de samenwerking tussen de
scholen, Kinderdagverblijf en BSO  naar voren laten komen.
De volgende nieuwsbrief zal in de maand december verschijnen.

Dit is een informatiebrief voor ouders en verzorgers van Humankind Kinderopvang,
OBS de Hobbit en Basisschool Het Kompas.
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
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