
We zijn blij dat de bouwactiviteiten in fijne samenwerking verlopen en  
volgens planning gaan. In en aan het gebouw zijn alle technische
voorzieningen bijna voltooid. Op het dak staan vier technische
ruimtes voor de opwekking van warmte en koude. Ook is er een
brandmeldinstallatie en een data installatie gemaakt. Een goede
verbinding overal in het gebouw is belangrijk voor alle digitale
leermiddelen. 

Inmiddels kleurt de zwarte buitengevel opvallend roestbruin/oranje
en maakt direct nieuwsgierig: wat voor materiaal is hier gebruikt? Dat
is cortensplaatstaal. Het geeft een stoere uitstraling en verwijst naar
de geschiedenis van het terrein met de voormalige rubberfabriek. 

Tegelijkertijd zijn de werklui binnen bezig en zien we de units, sport-
en speelruimtes vorm en contouren krijgen. Er worden binnenmuren
geplaatst, het elektra wordt aangelegd en de ICT-structuur gemaakt.
Hiermee zien we de binnenruimtes langzaam tot leven komen. 

Om u een voorproefje te geven, nemen wij u binnenkort mee met een
360 graden filmopname.   

 

Update bouwactiviteiten
Interview Kinderkoepel
Buitenruimte

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Naast het verfraaien van de gevel
vinden de meeste
werkzaamheden de komende
weken vooral binnen plaats. In
deze nieuwsbrief nemen we u
weer graag mee in de
ontwikkelingen van het prachtige
nieuwe gebouw met daarin de
volgende 3 onderwerpen:

1.
2.
3.
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In het nieuwe kindcentrum komen onderwijs en kinderopvang
straks bij elkaar. Carla Hottinga, manager van locatie Wielewater
van de Kinderkoepel, is nauw betrokken bij de totstandkoming
van De Samenstroom.

Elkaar ontmoeten
De Kinderkoepel heeft straks meerdere ruimtes in het gebouw. Op de
begane grond komen de groepen van de dagopvang, peuteropvang
De Peuterhoek en de onderbouw van de BSO. De bovenbouw van de
BSO krijgt een plek op de eerste verdieping. Bij de dagopvang
komen verschillende plekken op de groep waar de kinderen zich
kunnen terugtrekken, er zijn verschoonruimtes, slaapruimtes en
natuurlijk komt er een keuken.

De centrale hal en de glaswanden zorgen voor verbinding en contact
tussen de groepen. “Zo kunnen de kinderen van de groepen van de
kinderopvang en de kinderen van de onderbouw van de basisschool
elkaar zien en contact maken. Dat is zó uniek aan dit gebouw”,
vertelt Carla. “De kinderen leren alvast een beetje van én over
elkaar. Dat helpt en dat is fijn straks bij de overstap naar de
basisschool bijvoorbeeld.” 

Speels, licht en natuurlijk
De inrichting van de groepen van de kinderopvang wordt speels en
uitdagend. Er wordt veel gewerkt met lichte, natuurlijke materialen.
Dat zie je straks overal terug. Daarnaast worden er nieuwe
materialen aangeschaft. Carla: “Een leerrijke en uitdagende
omgeving is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen
leren door te doen. Bij de kinderopvang van De Samenstroom
kunnen de kinderen straks in een veilige en uitdagende omgeving,
heerlijk spelen, vriendjes maken, groeien en ontwikkelen.”

Atelier
In De Samenstroom komt straks in principe ook ruimte voor een
atelier. “Een atelier is bij uitstek geschikt om een leerrijke omgeving
in te richten. Kinderen kunnen hier aan de slag met allerlei
uitdagende materialen en technieken. Zo stimuleren wij hun
creativiteit, vindingrijkheid en hun zelfvertrouwen.” 

 

2.Carla Hottinga aan het woord



Uitdagende buitenruimte
Alle opvanggroepen krijgen straks een prachtige gezamenlijke
buitenruimte met uitdagende, natuurlijke materialen. Dit geldt voor
alle leeftijden, van de babygroep tot de BSO. “Zo kunnen we met de
kinderen lekker veel bewegen en avontuurlijk buiten
spelen.”

Verhuizing
Naar verwachting verhuizen de dagopvangroepen, De Peuterhoek en
de BSO deze zomer naar het nieuwe Kindcentrum. De overstap zal
voor ouders, kinderen en medewerkers best spannend zijn. Daarom
bereiden wij de verhuizing goed voor. Binnenkort kunt u via de 360
graden video in het gebouw rondkijken. En in juni hopen we wat meer
te kunnen laten zien van het interieur. “De Samenstroom wordt echt
een plek waar je als kind fijn op kan groeien!” 
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Inmiddels is het ontwerp voor de buitenruimte bijna klaar. Geen
saaie stoeptegels en beton, maar een gezonde en duurzame
buitenruimte met voor ieder wat wils. 

Zo komen er verschillende avontuurlijke pleinen: voor de
dagopvang, voor de onderbouw, de middenbouw en de
bovenbouw. Er komt veel groen, ruimte om te chillen, te rennen, te
steppen, balspellen te doen, te klimmen, klauteren en balanceren.
Ook leuk om te weten: voor de kinderen komt op het speelplein
een duurzaam project te staan. Regenwater wordt via een speciale
hemelafwatering opgevangen en via het schoolplein afgevoerd. Zo
kunnen kinderen daar mee spelen.  

De buitenruimte is nu nog nodig als bouwplaats. Maar zodra het
kan, zal gestart worden met de aanleg van de buitenruimte.  

Op dit moment werken de verschillende organisaties aan de
verhuisplannen. De kinderopvang en de scholen verhuizen tijdens
de zomervakantie naar De Samenstroom. De 3 scholen starten het
nieuwe schooljaar in de nieuwbouw.

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

Wij wensen u een fijne meivakantie!

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)
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3.Buitenruimte vol avontuur

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.


