
Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de bouwwerkzaamheden.
Dat betekent dat er nu voornamelijk wordt gewerkt aan de afwerking
(plafonds en muren), maar ook aan de inrichting en plaatsing van
keukens en technische voorzieningen (ICT, telefonie et cetera).  

Nu het gebouw bijna klaar is, komt de technische oplevering op 28 juni
in zicht. Op 29 juni krijgen alle gebruikers officieel de sleutel in handen.
Als er na de oplevering gebreken zijn, zullen die naderhand worden
verholpen. In de weken daarna zullen er allerlei leveranciers besteld
meubilair gaan leveren en plaatsen. 

Ook zijn inmiddels de werkzaamheden begonnen aan het buitenterrein
en de aanleg van de pleinen voor de scholen en kinderopvang. 

 

Update bouwactiviteiten
Interview SBO De Windroos 
CityKids stelt zich voor
Voorbereiding verhuizing

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Zoals u wellicht heeft gezien
vorderen de werkzaamheden
snel. Er wordt nu hard gewerkt
aan de afwerking binnen, maar
ook buiten is een start gemaakt
met de aanleg van de pleinen
en andere inrichting. 

In deze nieuwsbrief nemen we u
weer graag mee in de
ontwikkelingen van het
prachtige nieuwe gebouw met
daarin de volgende 4
onderwerpen: 

1.
2.
3.
4.

Veel leesplezier!
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1.Laatste hand aan bouwactiviteiten 
 Onderwerpen
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De onderbouwgroepen 1 t/m 4 van SBO De Windroos verhuizen
straks van locatie Brasem naar twee units in kindcentrum De
Samenstroom. Wendy van Blijswijk, directeur van De Windroos,
is volop bezig met een zorgvuldige voorbereiding van de
verhuizing.  

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een
reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een
andere benadering en extra aandacht en zorg. Leerlingen kunnen dan
terecht bij het speciaal basisonderwijs van SBO De Windroos. 

Kleine groepen
“SBO De Windroos heeft kleine groepen van gemiddeld zo’n 15
leerlingen. Naast de groepsleerkrachten hebben we ondersteuning in
de vorm van onderwijsassistenten en logopedie. De kinderen krijgen
dezelfde leerstof als kinderen in het reguliere onderwijs. Ook wordt er
gewerkt met moderne leermiddelen. Het tempo waarin de stof wordt
aangeboden ligt lager. En soms is de insteek meer praktisch.
Kinderen krijgen dus wanneer dat nodig is meer ondersteuning en
ontwikkeltijd.”

Afgeschermde units
De groepen 1 t/m 3 van De Windroos komen op de begane grond.
Groep 4 komt op de 1e verdieping. “Onze groepsruimten vormen een
afgeschermde unit, grenzend aan het centrale hart. De unit is
speciaal ontworpen voor onze leerlingen met bijvoorbeeld aparte
groepen en een gezamenlijke hal en het is zo prikkelarm mogelijk
ingedeeld. Dit geeft overzicht en rust voor kind en leerkracht.” 

Natuurlijk schoolplein
Er is inmiddels gestart met de aanleg van natuurlijke schoolpleinen.
“Het wordt een prachtige groene speelplek waarmee we het
buitenspelen leuker en mooier maken voor onze leerlingen. Hierbij
zijn zaken als veiligheid en overzicht gegarandeerd door een
afgeschermde zone.”
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2.Wendy van Blijswijk aan het woord



Expertise team
“Het unieke van dit gebouw is dat het de onderlinge samenwerking
tussen de medewerkers van scholen en opvang in het gebouw
makkelijker maakt. Het grote voordeel hiervan is dat kennis en kunde
beter gedeeld kunnen worden. Om dit te stimuleren krijgt De
Samenstroom een expertise team. Dit team is bij uitstek geschikt om
speciale vraagstukken uit de praktijk te bespreken, ieder op hun eigen
vakgebied en niveau. Dit komt alle kinderen van De Samenstroom ten
goede. Daar doen we het uiteindelijk voor!”

Verhuizing
“De overstap zal voor ouders, kinderen en medewerkers best
spannend zijn. Daarom bereiden wij de verhuizing goed voor.
Inmiddels heeft u via de 360 graden video al kunnen rondkijken in het
nieuwe gebouw. De Samenstroom wordt echt een fantastische
leeromgeving voor alle kinderen. Hoewel er nog veel moet gebeuren,
kan ik haast niet wachten tot we overgaan!” 
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3.CityKids stelt zich voor!
CityKids komt ook na de zomer in kindcentrum De Samenstroom en
ze kijken er naar uit om daar te starten. Graag stellen ze zich aan u
voor, want niet iedereen zal bekend zijn met CityKids. 

Medische kindzorg
CityKids is een medische kindzorg instelling waar het kind en de behoefte
van het kind centraal staat. CityKids biedt zorg aan kinderen in de leeftijd
van 0 tot 12 jaar op het verpleegkundig kinderdagverblijf en behandeling
aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op het ontwikkelcentrum.
Daarnaast biedt CityKids 24 uur (kinderthuis)zorg, beschermd wonen in
De Pastorie, in Rotterdam, voor jongens met autisme en/of een
verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar en dagbesteding
aan jongeren vanaf 18 jaar.

CityKids geeft bijzondere kinderen en jongeren de aandacht en ruimte om
zich te ontwikkelen en volop mee te doen in de maatschappij. We kijken
ook naar de behoefte en wensen van de ouders en daar waar mogelijk
ontzorgen we ook de ouders maar het kind staat centraal. We bieden
behandeling aan, en door het stellen van doelen en een uitgebreid
dagprogramma met ontwikkelingsgerichte activiteiten worden kinderen en
jongeren gestimuleerd in hun ontwikkeling.

We hebben vestigingen in Rotterdam, Capelle aan den IJssel,
Barendrecht, Den Haag, Delft en Zuidland en dan ook binnenkort in
Hellevoetsluis. Daar zullen we ons concentreren op het
ontwikkelingscentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar, met een
ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of een stoornis in
het Autisme Spectrum (ASS). Onze behandelingen zijn gericht op het
stimuleren van ontwikkeling, verduidelijken van beeldvorming en we
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om kinderen door te laten stromen
naar school. 
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Schoolvoorbereidende groep; de naam zegt het al, we werken
samen met kind aan vaardigheden om naar school te kunnen gaan.
Het zitten op een stoel, het maken van werkjes, het wachten op
hun beurt, het vragen van hulp et cetera.

Structuur groep; kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
hebben een grote behoefte aan structuur. We werken aan het leren
van het vasthouden van de dagstructuur, met behulp van
fotogrammen en/of pictogrammen. We leren de kinderen om te
kunnen gaan met overgangen, verbeteren van de communicatie en
we brengen in kaart welke school het beste past bij het kind. 

Om de kinderen de juiste behandeling en begeleiding te kunnen
bieden werken wij met klimaatgroepen binnen het ontwikkelcentrum
van CityKids. We hebben verscheidene klimaatgroepen en we
verwachten de volgende groepen te realiseren in De Samenstroom. 

Drie groepen
In De Samenstroom hebben we ruimte voor drie groepen. Afhankelijk
van de vraag naar zorg zullen we invulling geven aan de soort
groepen, dus vroeghulp, schoolvoorbereidend of structuurgroep.

De ongeveer 170 medewerkers van CityKids hebben een groot
zorghart. Onze hoofdbehandelaar, GZ-psycholoog, stuurt de
orthopedagogen aan die de behandelplannen voor de kinderen opstelt.
Samen met de pedagogen op locatie zorgen ze voor de behandeling
van het kind. De orthopedagoog ondersteunt de pedagogen en ieder
kind op de groep heeft een mentor die contact houdt met ouders. 

Dagelijks is er terugkoppeling naar de ouders en iedere week een
schriftelijke rapportage met de vorderingen van het kind. Samen met
de ouders zijn er regelmatig gesprekken en wordt er gekeken of de
doelen haalbaar zijn of dat de verwachtingen bijgesteld kunnen of
moeten worden. Altijd met de best mogelijke behandeling, en doelen,
voor het kind voor ogen. 

We kijken uit naar onze tweede vestiging in deze regio, naast Blessing
in Zuidland, binnenkort ook in De Samenstroom in Hellevoetsuis met
onderwijs, opvang en zorg samen onder één dak. Wilt u meer
informatie over of een verdere kennismaking met CityKids? Kijk dan op
www.citykids.nl of bel ons hoofdkantoor: 010-4673105.
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http://www.citykids.nl/


We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de verhuizing. We
werken hierbij onderling nauw samen, zodat de overgang soepel
verloopt. Zodoende hebben kinderen hier in principe geen last van. 

In de komende weken bereiden we kinderen natuurlijk alvast voor op
het prachtige nieuwe gebouw. Via uw eigen school, kinderopvang of
andere partner in het gebouw, krijgt u te horen hoe de verhuizing naar
De Samenstroom is geregeld.

Ook zijn we bezig met de ontwikkeling van een gezamenlijke website
en de voorbereiding van een feestelijke opening. Dit laatste moet nog
een verrassing blijven. We verklappen daarom nog niet wat er gaat
gebeuren en houden dat nog even geheim. 

Voor vragen over deze nieuwsbrief kunt u terecht bij het
aanspreekpunt van de school of opvang van uw kind(eren).

Wij kijken er naar uit om na de zomer te starten in kindcentrum De
Samenstroom. Het wordt écht een prachtige plek voor kinderen om
fijn op te groeien!

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)
Suzanne Bakker, operationeel manager CityKids
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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.

4.Voorbereidingen verhuizing


