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Beloofd is beloofd! Hierbij sturen we u de eerste nieuwsbrief over de
verbouwplannen van ons kindcentrum. De komende tijd zult u, met
regelmaat maar vooral als er nieuws te melden is, een update van ons
ontvangen. Dit eerste ‘Bouwbericht’ gebruiken we om u bij te praten over
wat er tot nu toe gebeurd is en wat u na de vakantie mag verwachten.

Van visie naar verbouwen

Het (ver)bouwen van een gebouw is een
ding, de visie over hoe je dat gebouw wil
gebruiken is net zo belangrijk. We maken
onze bouwplannen vanuit de gedachte
van een kindcentrum. Een plek waar we als
basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal
zowel inhoudelijk als organisatorisch
samenwerken. In ons geval zijn daarbij
basisschool Scharn (onderdeel van MosaLira)
en MIK Kinderopvang bij betrokken. In
overleg met leerkrachten, pedagogisch
medewerkers, ouders en leerlingen is eerder
al een visiedocument opgesteld. Daarin
staat wat we precies voor ogen hebben: een
kindcentrum waarin diverse kindpartners
vanuit één pedagogisch plan en één aanpak
voor elk kind samenwerken. Samen bieden
we op innovatieve wijze thuisnabij onderwijs,
kinderopvang en ontspanning.

Waar staan we nu?

Op dit moment zoekt het projectteam,
volgens een aanbestedingstraject, naar een
architect die met hun de volgende stap gaat
zetten. Die volgende stap is het doen van een
haalbaarheidsonderzoek en het ontwikkelen van
een stedenbouwkundige visie. Anders gezegd,
er wordt onderzocht wat er op het terrein zou
kunnen passen. De verwachting is dat de keuze
van de architect uiterlijk in het derde kwartaal
van dit jaar gemaakt wordt. Daarna start het
genoemde haalbaarheidsonderzoek. Als dat
afgerond is, volgt er een voorlopig ontwerp.
Een schets van de plannen die verder uitgewerkt
gaan worden onder andere op basis van het
programma van eisen dat eerder is beschreven.
Veel voorbereidend werk dus waar u als
betrokkenen nog niet veel van merkt.
In een volgend bouwbericht informeren we
u over hoe deze stappen zijn gegaan en wat u
daarna mag verwachten.

