Ontwikkeling KindCentrum Eenrum
[Nieuwsbrief over de ontwikkeling van KindCentrum Eenrum]
[september 2018, 4e nieuwsbrief]
[Nieuwsbrief voor ouders, omwonenden, verenigingen
en instanties en andere belangstellenden]

Een verkorte nieuwsbrief met betrekking tot de bouw
om u op de hoogte te brengen van de stand van
zaken en het tijdpad.
Maandag a.s. vindt er een overleg plaats tussen
gemeente De Marne en ons schoolbestuur met als
belangrijkste punt de schoolomgeving. Op het
moment dat daar meer informatie over bekend is,
laten we u dat weten.

Entree oude bibliotheek

In deze nieuwsbrief:
✓ Stand van zaken?
✓ Tijdpad
✓ Contactgegevens

toiletten groep 7/8

leerplein gr 7/8 en werkruimte 1

lokaal groep 7

Stand van zaken
Vorige week hebben we van de aannemer de nieuwste planning ontvangen. De
planning hebben we deze week met het team besproken en vervolgens weer
teruggekoppeld aan de aannemer.
Nog een aantal weken wordt er een beroep gedaan op onze flexibiliteit, maar het
einde is in zicht!
Op dit moment worden de vloeren in de oude bibliotheek geëgaliseerd. Na
uitharding, kan het nieuwe marmoleum worden geplaatst. Aangezien dit in het
gehele gebouw moet gebeuren, is dit een enorme klus, dat meer dan 6 weken in
beslag gaat nemen. Vloeren moeten namelijk ook drogen. Op dat moment kunnen
de vloeren ook niet belopen worden. Dit vraagt om een goede planning.
De meeste plafonds zitten er inmiddels in. De tegelzetter betegelt de toiletten en de
schilders zijn nagenoeg klaar in de “oude bibliotheek” en bij de “onderbouw”. De
voordeuren zijn geplaatst en de kozijnen komen er ook binnenkort in.
Groep 8 zal voor de herfstvakantie al verhuizen, zodat het lokaal verbouwd kan
worden voor de buitenschoolse opvang. In deze ruimte zal de BSO gaan
plaatsvinden. Uiteraard staat straks het atelier (huidige groep 7)ook tot de
beschikking van de kinderen.
In de herfstvakantie wordt gestart met de hellingbaan bij het podium. Deze is nodig
om het hoogteverschil te overbruggen. U kunt straks met de kinderwagen van het
hogere naar het lagere gedeelte. In de vakantie worden ook de toiletten tussen
groep 3 en 4/5 gesloopt. De keukens worden in de verbouwde ruimtes ook deze
geplaatst.
Daarnaast zal er gestart worden met het verwijderen van de vloeren in de lokalen
en middenruimte. Dit moet vervolgens weer geëgaliseerd worden en daarna kan
het marmoleum gelegd worden. Hierdoor moeten alle ruimtes leeg! Een enorme
klus, dat kunt u zich wel voorstellen.
De groepen 3, 4/5 en 6 zullen dan tijdelijk naar de ruimtes van de onderbouw
verhuizen. De kinderen helpen ons hier vrijdagochtend voor de herfstvakantie bij en
’s middags zijn de kinderen vrij. Het team zal dan verder de ruimtes inrichten, zodat
we na de herfstvakantie goed kunnen starten. De margedag na de herfstvakantie
komt dan ook te vervallen.
Rondom het gebouw zullen de hekken, rijplaten en containers de komende tijd ook
gaan verdwijnen. Uiteraard blijven een aantal hekken i.v.m. de veiligheid staan.
In overleg met alle partijen aan de Plantsoenstraat, hebben we ervoor gekozen om
i.v.m. de rust, duidelijkheid en structuur, de kinderen tot aan de kerstvakantie hier te
laten. De feestmaanden staan voor de deur en we willen daardoor niet te veel
veranderingen voor de kinderen. Daarnaast kan er ook druk gewerkt worden aan
de buitenomgeving, zonder dat daar kleuters in de buurt rondlopen. Dit is wel zo
veilig.
Al naar gelang de oplevering en levering van nieuw meubilair, gaan we kijken
wanneer we gaan verhuizen. We hopen dat het nieuwe meubilair dan geleverd kan

worden, zodat we alle meubels aan de Plantsoenstraat niet weer hoeven te
verhuizen.
Als alles volgens plan loopt is de verbouwing halverwege november klaar. We kijken
er naar uit!

Voor in de agenda

Tijdpad
▪
▪
▪
▪

▪

Vrijdag 12 oktober verhuizing groep 8 naar het nieuwe lokaal.
Vrijdag 19 oktober zijn de kinderen om 12.00 uur de vrij i.v.m. verhuizing.
Herfstvakantie maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober
Maandag 29 oktober GEEN verhuisdag; kinderen gaan gewoon naar school
o

Groep 1 en 2 aan Plantsoenstraat

o
o
o

Nieuwe ingang via toegang grote plein langs het speellokaal
Groep 6 oude speellokaal
Groep 4/5 lokaal 2 onderbouw
Groep 3 lokaal 1 onderbouw

o
o

Nieuwe ingang aan J.J. Willingestraat (oude bibliotheek)
Groep 7 nieuwe lokaal
Groep 8 nieuwe lokaal

De kantoorruimtes zullen door het ondersteunend personeel in gebruik
worden genomen. Zij zijn via de ingang van de oude bibliotheek te bereiken.

Onderstaande data zijn onder voorbehoud van de oplevering, verhuizingen en
levering nieuw meubilair.
▪
▪
▪
▪
▪

Maandag 7 december verbouwing klaar?
Woensdag 2 januari Kinderopvang op nieuwe locatie
Maandag 7 januari start peuterspeelzaal op nieuwe locatie
Maandag 7 januari start groep 1 en 2 op nieuwe locatie
Mogelijk verhuisdagen 21 december of 7 januari (onder voorbehoud) Dit is
afhankelijk van de oplevering en levering nieuw meubilair)

Informatie
Contactpersoon: Peter Loonstra
KindCentrum Eenrum
Adres: Hunse 2, 9967 PS Eenrum
Tel: 0595 492080
Email: p.loonstra@lauwerseneems.nl
Website: www.octopuseenrum.nl klik op Kindcentrum
Facebook:
https://www.facebook.com/kindcentrumeenrum

hal richting podium;
links werkruimtes

Heeft u vragen? Kom gerust langs!

lokaal groep 8

