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Extra Nieuwsbrief: Nieuws over de nieuwbouw
Hierbij een extra nieuwbrief om u te informeren over de stand van zaken
rond de nieuwbouw. Het is een tijdje stil geweest in de communicatie, dat
had zo zijn redenen. De bouw is helaas met een aantal maanden
vertraagd, de reden daarvoor wordt u hieronder uitgelegd. In de
tussentijd is er een prachtig buitenplan ontworpen en is alles
klaargemaakt voor een goede start in de nieuwe school.
“Uiteindelijk komt alles goed en staat het gebouw er straks”…. Laten we
zeggen dat in die zin een enorme hoeveelheid geduld, de nodige
frustratie, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, relativering en
welwillendheid van de verschillende partijen zit. Kortom, hieronder het
nieuws.
Kinderwoud: Opvang in de nieuwe Treffer
Binnen de muren van de nieuwe Treffer is er ook alle ruimte voor baby’s en peuters.
Sinds een aantal maanden verzorgen we deze mogelijkheid tot opvang ook op onze
huidige locatie. We merken dat er veel vraag is naar deze opvang. Kinderwoud heeft
daarom het ontwerp van de nieuwe school nog iets aan moeten passen om het
peuter- en babydeel goed in te richten. Dat was een nodige, verstandige én
vertragende aanpassing. Ook de samenwerking tussen de school en Kinderwoud en
de gemeente (de financiële kant van de samenwerking met de gemeente, Comprix en
Kinderwoud) moest daarbij aangepast worden. De bouwprijzen zijn behoorlijk
gestegen en we wilden wel creëren wat nodig is. Voor Kinderwoud moet het ook
rendabel zijn om met een behoorlijk aantal m2 in het nieuwe gebouw aanwezig te
zijn. Dit is allemaal gelukt en naar ieders tevredenheid vastgesteld. Gelukkig maar,
want we hebben graag een zo compleet mogelijk aanbod van opvang en onderwijs in
de nieuwe Treffer.

Buitenterrein
Het schoolteam en de kinderopvang hebben gezamenlijk een programma van
wensen en eisen gemaakt voor het buitenterrein van de nieuwe Treffer. Het staat
volledig in het teken van “natuurlijk buitenspelen”, “bewegend leren” en “avontuurlijk
buitenspelen in het groen”. We hebben een enorm groot kavel te vullen  Er zijn
verschillende bedrijven uitgenodigd om alle ideeën omtrent bewegend leren en
natuurlijk spelen op ons buitenterrein om te zetten in een mooi ontwerp.
We hebben 4 presentaties van de verschillende aanbieders gevolgd en uiteindelijk in
gezamenlijkheid gekozen voor het ontwerp van Boerplay. Dit bedrijf kan samen met
ons ervoor gaan zorgen dat het beoogde plan daadwerkelijk volbracht gaat worden.
We hebben hier de goodwill van verschillende subsidieverstrekkers en de gemeente
voor nodig. Ook dat is een hele hoop werk in 1 zin samengevat. Binnenkort verschijnt
er een filmpje van dit buitenterrein.

Binnen-ontwerp
De klimwand, de bewegingsbaan, de ruime klaslokalen, rustieke natuurlijke tinten,
houten vloer-uitstraling, meubilair waarbij kinderen niet de hele dag zitten. Alles wordt
nieuw op de nieuwe school, dat betekent ook dat we goed moeten nadenken hoe we
ons onderwijs vormgeven de komende jaren. Hoewel excursies naar andere scholen
er niet inzitten wegens Covid, weten we inmiddels wel in welke richting en met welke
partijen we de school gaan inrichten.
Planning
De gemeente heeft de planning dus aangepast. We verwachten dat de aanbesteding
rond de jaarwisseling kan worden opgestart zodat de bouw daarna kan aanvangen.
Peutergroep in school
We starten binnenkort met een extra peutergroep in onze school. Wegens vele
aanmeldingen van baby’s en jongste peuters breidt Kinderwoud nu al uit. Kinderwoud
krijgt ruimte in school om met de 3 jarige peuters toe te werken naar de gang naar de
basisschool. We zijn blij dat dit kan, het verbetert de samenwerking en de
doorgaande lijn van peuter naar kleuter. Via Kinderwoud en de nieuwsbrieven volgt
extra informatie hierover.
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