NIEUWSBRIEF 1 • 25 JANUARI 2020

KINDCENTRUM DE SAMENSTROOM
1.BOUW KINDCENTRUM IN VOLLE GANG!
De bouw van Kindcentrum 'De Samenstroom' aan de Amnesty
Internationallaan is in volle gang. De partners in het Kindcentrum
brengen gezamenlijk onderwijs, opvang en zorg dichter bij elkaar.
Samen met de gemeente zijn wij bijzonder trots dat ieder kind
hier straks terecht kan, ook kinderen die een extra steuntje in de
rug nodig hebben. De partners die straks met veel enthousiasme
hun intrek zullen nemen zijn:
Basisschool RKBS Hendrik Boogaard (Sportlaan).
Basisschool 1e openbare Montessorischool (Schoolslag).
Speciaal basisonderwijs SBO De Windroos (groepen t t/m 4
van de Brasem).
De kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en
peuterspeelzaal van de Kinderkoepel (Wielewater).
U kunt de bouw volgen via het recente filmpje van Cordeel en de
netcam:
https://www.youtube.com/watch?v=VxU2T_eYVe4&feature=emb_title
https://fotopaulmartens.netcam.nl/kindcenter_delay.php

Onderwerpen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Als partners van Kindcentrum
'De Samenstroom' vinden wij
het belangrijk om u regelmatig
op de hoogte te houden over
de ontwikkelingen. Daarom
introduceren we deze eerste
gezamenlijke nieuwsbrief met
daarin de volgende 2
onderwerpen:

1. Bouw Kindcentrum in volle
gang!
2. Wat zijn de ontwikkelingen?
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2.Wat zijn de ontwikkelingen?
De bouw verloopt vlot en inmiddels zit het dak van het stoere
gebouw erop. Dat is een mooie mijlpaal, want daar is door de
bouwheer Cordeel bijzonder hard aan gewerkt. Als alles volgens
planning loopt, wordt het gebouw eind juni 2021 opgeleverd.
Sinds de start van de bouw (april 2020) komt het projectteam
regelmatig bij elkaar voor overleg en afstemming. In dit overleg
worden diverse onderwerpen besproken, zoals bijvoorbeeld:
De inrichting binnen met onder andere de twee gezamenlijke
speellokalen.
De inrichting van de schoolpleinen.
De inrichting van de Bibliotheek op school.
De plannen om te verhuizen.
Naar verwachting zal de Kinderkoepel als eerste verhuizen en
nog voor de zomervakantie overgaan. De 3 scholen starten het
nieuwe schooljaar in de nieuwbouw en zullen in de zomervakantie
gaan verhuizen. In de volgende nieuwsbrief verwachten wij u
daar meer over te kunnen vertellen.

Artist impression inrichting interieur

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief,
dan kunt u daarvoor terecht bij de (school)organisatie van uw
kind.

Sylvain Bogerd, regiodirecteur PO Hellevoetsluis
Wendy van Blijswijk, directeur SBO De Windroos
Nanda van Dijk, directeur 1e openbare Montessorischool
Carla Hottinga, unitmanager de Kinderkoepel
Freek Kloeg, directeur RKBS Hendrik Boogaard (Sportlaan)
Afhankelijk van de ontwikkelingen en
stappen die worden gezet, verschijnt
periodiek deze nieuwsbrief. De
nieuwsbrief wordt met zorg en aandacht
samengesteld. Heeft u vragen of andere
suggesties? Geef deze dan door aan de
redactie: e.naudts@edumarevpr.nl.
Dan wordt bekeken op welke manier die
kunnen worden meegenomen in de
communicatie.
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