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KINDCENTRUM DE SAMENSTROOM
1.Inrichting huiselijk en warm
Het gebouw is onder andere ontworpen vanuit het zichtveld
(perspectief) van kinderen. Zo kijken de allerkleinsten in het
kinderdagverblijf door grote vensters naar de schoolkinderen in de
rest van het gebouw. Op de begane grond kijken de jongste
schoolkinderen direct naar buiten doordat de plint volledig
transparant is. Voor de binnenruimte heeft Studio Mommersteeg, in
samenwerking en afstemming met de gebruikers, een hierbij passend
ontwerp gemaakt voor de losse, deels speciaal ontworpen inrichting.
De ruim opgezette units van het kindcentrum hebben een eigen
instructieruimte, spreekkamer, een lagere, meer besloten zone voor
concentratiewerk, eigen toiletten en flinke berging. In de onderbouw
zijn ook de garderobes in de units. Ook is veel aandacht uitgegaan
naar de combinatie van de scholen met BSO, zodat een dagelijkse
'verbouwing' van het interieur niet nodig is.
Dankzij het veelvuldig toegepaste bamboe- en berkenhout zijn de
units warm en huiselijk en uitdagend om in te leren en ontwikkelen.

Onderwerpen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
De bouw is in het voorjaar (april)
van 2020 begonnen. Nu is de
vorm van het gebouw al helemaal
zichtbaar. Het dak zit er inmiddels
op en het gebouw is 'waterdicht'.
De meeste werkzaamheden zullen
nu binnen plaatsvinden. In het
gebouw zijn werklui druk bezig
met alle technische voorzieningen. In deze tweede
gezamenlijke nieuwsbrief nemen
we u weer graag mee in de
ontwikkelingen met daarin de
volgende 3 onderwerpen:
1. Inrichting binnenruimte
2. Wethouder Onderwijs aan het
woord
3. Voorbereiding buitenruimte
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2.Hans van der Velde aan het woord
Bij de bouw van een kindcentrum zijn veel partijen betrokken. Om u
meer gevoel te geven bij wat er allemaal bij komt kijken, laten we
steeds iemand aan het woord. In deze nieuwsbrief is de wethouder
onderwijs, Hans van der Velde, aan de beurt. Hij vertelt over de
samenwerking.
Kwaliteit voor kinderen
Hans van der Velde: "Wie langs de Amnesty Internationallaan loopt,
fietst of rijdt kan er niet omheen; de contouren van De
Samenstroom worden steeds duidelijker. Dat laat zien dat we er
bijna zijn! Het nieuwe kindcentrum staat natuurlijk voor kwalitatief
goed onderwijs en goede kinderopvang, als plek waar de toekomst
van onze kinderen begint."
Goede samenwerking
Een kind kan straks op De Samenstroom beginnen bij de
dagopvang en op dezelfde locatie doorstromen naar het
basisonderwijs. "Dit is voor Hellevoetsluis een unieke vorm van
samenwerking, waar we straks echt met elkaar van gaan profiteren!
Als gemeente zijn we dan ook erg trots. Trots op dit prachtige
resultaat en op de goede samenwerking met onderwijs
kinderopvang en gemeente."
Binnenkort voorproeven
"Voor de kinderen, ouders, leraren en pedagogisch medewerkers
die straks gaan verhuizen wordt het een spannende tijd. Een ander
gebouw, andere routine en nieuwe gezichten. Dat is wel even
wennen! We doen daarom ons best om u alvast wat meer gevoel te
geven bij het nieuwe kindcentrum. Deze nieuwsbrief is daar een
mooi voorbeeld van. Binnenkort hopen we iedereen op gepaste
wijze een voorproefje te geven van het nieuwe gebouw. Hoe we dat
precies gaan doen, hoort u binnenkort via de school of opvang van
uw kind(eren)."
Waardering
"Ik wens iedereen die op zijn/haar manier betrokken is bij De
Samenstroom heel veel plezier tijdens deze spannende reis naar
De Samenstroom. We hebben veel waardering voor ieders inzet en
betrokkenheid. Ondanks de bijzondere situatie waarin we ons
vanwege corona bevinden, weten we elkaar gelukkig goed te
vinden. Samen maken we er wat moois van!"
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2.Uitwerking buitenruimte
De plannen voor de buitenruimte rond het gebouw worden
op dit moment uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de
schoolpleinen, de entrees van het gebouw, het parkeren, de
fietsenstalling en het groen. De ruimte is nu nog nodig als
bouwplaats. Maar uiteraard zal bij de ingebruikname van het
gebouw ook de omgeving netjes zijn ingericht.
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.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben,
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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