BS De Sprankel

NIEUWSBRIEF KIND
CENTRUM GRAVEOOST
Beste ouders/verzorgers,
Dit is een gezamenlijke nieuwsbrief van de partners in Kind Centrum Grave-Oost. Deze
nieuwsbrief is een weergave van dat wat vanaf november 2016 allemaal ondernomen is
rondom:







De bouw van het Kind Centrum;
De speelplaatsinrichting;
Actie speelplaats
De inrichting van het gebouw;
De verkeerssituatie;
De vordering tussen de samenwerking van de verschillende partners. Uitkomsten van
de verschillende teambijeenkomsten, klankbordgroepen, ouderbijeenkomsten.

Veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Jeanette de Vries (manager De Eerste Stap)
William van den Berg (directeur bs Hartenaas)
Rianda School (directeur bs De Sprankel)
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Bouw van het Kind Centrum
De bouw is in de zomervakantie van start gegaan. Elke week vordert de bouw gestaag.
De staalconstructie is geplaatst, de binnenmuren worden met blokken opgelijmd. De
contouren van de benedenverdieping met lokalen en leerpleinen zijn al zichtbaar.

Onder voorbehoud van tegenslagen, is de geplande opleveringsdatum 22 mei 2018.
Aansluitend zal het gebouw ingericht worden. De (voorlopig) geplande verhuisdatum is de
week voor de zomervakantie. We zullen het gebouw dan na de zomervakantie van 2018 in
gebruik gaan nemen. De naam 'Kind Centrum Grave-Oost' is een naam die we gedurende het
bouwproces gebruiken. In de loop van dit schooljaar zullen we een naam gaan zoeken,
mogelijk door middel van een prijsvraag, die past bij het gebouw. De beide scholen en de
kinderopvang zullen binnen het gebouw hun eigen namen hanteren.
Gedurende dit schooljaar zullen we regelmatig met kinderen bij de bouw gaan kijken. De
eerste keer zal zijn op vrijdag 27 oktober om 09.00 uur. Dit zal een feestelijke gebeurtenis zijn.
Samen met alle kinderen, leerkrachten, bestuurders, wethouder en mensen van de bouw
staan we stil bij de eerste steenlegging.
Speelplaatsinrichting
Bij de oplevering van het gebouw zal een ‘kale’ speelplaats voorzien van tegels,
hoogteverschillen en fietsenstalling worden opgeleverd. Samen met leerlingen van de beide
scholen zijn we in gesprek om de speelplaats verder ‘aan te kleden’. Het uitgangspunt is dat
kinderen binnen en buiten het gebouw kunnen leren en ontwikkelen. Met de ideeën van
leerlingen en medewerkers gaan een aantal leveranciers aan de slag om vanuit deze visie de
speelplaats in te richten. De geldelijke middelen die hiervoor nodig zijn, willen we via acties
en subsidies bij elkaar sparen. Afhankelijk van de middelen die op deze manier binnen komen
zal de speelplaats (mogelijk in fases) na ingebruikname ingericht worden.
Actie speelplaats
Binnenkort starten de kinderen met het maken van een leuke tekening op school. Met deze
tekeningen kunnen allerlei leuke artikelen worden bedrukt. Ouders, opa’s, oma’s, familie,
vrienden en bekenden kunnen vanaf 27 oktober deze artikelen bestellen in een persoonlijke
webshop van het kind.
De bestelde artikelen (misschien een leuk idee voor de decembermaand?) worden op de
eigen school of kinderopvang afgeleverd.
Hoe dit precies in het werk gaat, hoort u na de herfstvakantie middels een informatiebrief.
Inrichting van het gebouw
Bij alle partners is een werkgroep aan het nadenken om vanuit de visie van de eigen
organisatie het nieuwe gebouw in te richten. Vanuit kernwaarden en visie op onderwijs en
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ontwikkelen wordt nagedacht over hoe het gebouw te gebruiken en wat het nieuwe
meubilair bij moet dragen aan deze visie.
Met een aantal geselecteerde leveranciers wordt vanuit deze visie een inrichtingsplan
gemaakt waarbij de eigen visie van elke organisatie terug te zien is en er toch eenheid in de
inrichting is die rust en eigenheid van de gebruikers uitstraalt.
De verkeerssituatie
Tijdens de raadsvergadering van 26 september jongstleden stond het volgende voorstel van
het college op de agenda:
Voorstel besluit:
1. In principe te besluiten om een fietspad op de groenstrook parallel aan de Jan
Luijkenstraat aan te leggen;
2. In principe te besluiten een brug over de raam aan te leggen (route 4).
Voorafgaand aan de raadsvergadering is besloten om dit punt van de agenda te halen,
omdat er nog meer berekeningen moesten worden gemaakt. Dit komt dus later nog eens
terug.
Definitieve besluiten zijn in raadsvergadering van 4 juli genomen over:
 Aanpassing oversteek Estersveldlaan;
 Aanpassing inrit Gasthuishoeve;
 Aanpassing oversteek Stoof-Kriegerstraat
Proces Kind Centrum
 teambijeenkomsten
Dit proces van samenwerking tussen Hartenaas, De Sprankel en de Eerste Stap wordt
begeleid door een externe deskundige, Kris Verbeeck van de M&O groep uit ’s
Hertogenbosch. Alle medewerkers zijn in gezamenlijkheid en met hetzelfde doel enthousiast
en betrokken aan slag om de samenwerking vorm te geven.
Oktober 2016: Kris Verbeeck heeft alle locaties van de verschillende partners bezocht. Ze
heeft daarbij een kijkje genomen in alle groepen en gesprekken gevoerd met medewerkers.
Het doel van deze nulmeting was de beginsituatie van het werken in het Kind Centrum in
beeld brengen. Daarbij is onder andere gekeken naar inrichting van de speelleeromgeving,
interactie volwassene-kind, initiatief, inbreng en autonomie van kinderen en het pedagogisch
klimaat. Er is in beeld gebracht waar al mogelijke aanknopingspunten liggen.
15 november 2017: eerste gezamenlijke bijeenkomst met alle teams.
Het doel van deze bijeenkomst was elkaar leren kennen. Na een terugkoppeling van de
bezoeken in oktober en het bespreken van de kaders waarbinnen we een gezamenlijke
pedagogische visie op gaan stellen, volgde een rondleiding door de school. Aansluitend werd
er gesproken over de bouwtekeningen en de dromen/verwachtingen/zorgen die er leven.
25 januari 2017: Vanuit de dromen, verwachtingen en zorgen van teams en ouders (gehoord
en bevraagd middels de klankborgroep ouders op 30 november 2016) is in gezamenlijkheid
gesproken en besloten over kernwaardes in de samenwerking in de gezamenlijke ruimtes, op
de leerpleinen en buiten:
Verantwoordelijkheid, Respect/respectvol ontmoeten, veiligheid en geborgenheid
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14 maart 2017: Focus besturen op doorgaande ontwikkelingslijn van 0 – 6 jaar. Hoe zien wij
dat in het Kind Centrum? Waar zitten kansen? Wat zijn belemmeringen (wet- en regelgeving).
Wat is er nodig om kansen te benutten?
Het gebouw is ingedeeld rondom leerpleinen Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw. De
groepen van verschillende scholen zitten gezamenlijk gegroepeerd rondom deze pleinen. Ze
zijn zo gesitueerd dat de scholen afzonderlijk van elkaar samen kunnen werken met eigen
groepen. Hoe kunnen we met de BSO samenwerken op de pleinen?
12 september 2017: In verschillende bouwen (leerjaren) hebben we bij elkaar gezeten en met
elkaar gesproken over:
 het binnen komen
 het werken op de leerpleinen
 het buiten spelen
Het streven is om met elkaar te komen tot een situatie waarbij vanuit de visie van scholen een
gezamenlijk gedrag ontwikkeld wordt. Daar waar het nodig is worden afspraken herzien en
bijgesteld met als uitgangspunt respect voor elkaar visie. Langzaamaan begint het
samenwerken binnen het nieuwe gebouw steeds meer vorm te krijgen.
 Klankbordgroep ouders.
Het doel van deze klankbordgroep is het partnerschap met ouders te bevorderen
door een afvaardiging van ouders geregeld te informeren, te bevragen en te betrekken bij en
mee te laten denken over de ontwikkelingen van een Kind Centrum. De klankbordgroep is
om de belangen van alle kinderen te vertegenwoordigen. De klankbordgroep is een
aanspreekpunt voor andere ouders in verband met de ontwikkelingen richting Kind Centrum.
De uitkomsten van de klankbordgroep worden meegenomen in de teambesprekingen.
30 november 2016: dromen, verwachtingen en zorgen van ouders.
27 maart 2017: visie van ouders op inhoud kernwaarden is besproken. Hoe zien ouders dit
graag terug in de samenwerking? De focus vanuit de besturen ligt op een doorgaande lijn in
begeleiding en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 6 jaar. Hoe zien ouders dit? Wat zijn
kansen en belemmeringen voor ouders? Waar kunnen we ‘winst’ halen volgens ouders in de
samenwerking in het Kind Centrum?
28 september 2017: stand van zaken rondom nieuwbouw, teamontwikkeling en
samenwerking, verkeerssituatie en hoe informeren we alle ouders over de ontwikkelingen. In
deze bijeenkomst is afgesproken om de ouders te informeren via deze uitgebreide
nieuwsbrief.
 Algemene ouderavond:
De algemene ouderavond die gepland staat op 12 oktober komt te vervallen. Middels deze
nieuwsbrief en de blog: http://kcgraveoost.blogspot.nl/ kunt u het proces volgen. In het begin
van het nieuwe kalenderjaar zullen we een algemene ouderavond plannen, waarbij we de
uitgewerkte plannen van de speelplaats, de inrichting en de samenwerking aan u voor kunnen
leggen. Ook op de website van de scholen kunt u de tekeningen van de nieuwbouw en een 3d
animatie zien.
Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via de mail:
info.desprankel@optimusonderwijs.nl
w.vdberg@stichting-invitare.nl
Wijkgrave@deeerstestap.nl
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