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Stand van zaken
Zo aan het einde van het jaar en bijna ook het einde van de verbouwing, is het tijd
om even terug en vooruit te kijken. Het proces heeft langer geduurd, maar het
resultaat mag er zijn!

Even terugkijken
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met de bouw. Dit ging erg voortvarend,
maar al vrij snel liepen we toch tegen een aantal zaken aan. Er werd asbest
gevonden in de bibliotheek. Dat zorgde voor vertraging en was ook een financiële
tegenvaller. De verbouwing van de bibliotheek verliep verder voorspoedig. De
afwerking liet op zich wachten door een tekort aan personeel. Dit laatste heeft zeker
gezorgd voor forse vertraging in het gehele proces. Er is een groot tekort aan

personeel in de bouw en de agenda’s van de bouwvakkers zit zo vol, dat er geen
manoeuvreerruimte is. Hierdoor is er weinig speelruimte op het moment dat een
onderaannemer iets uitloopt qua tijd. Vervolgens kom je gewoon achteraan in de rij.
Hierdoor zijn er heel veel gaten in de planning ontstaan en gebeurde het soms dat
er een aantal weken niets werd gedaan. Erg frustrerend voor ons, echter geen grip
op te krijgen. Daarnaast vond de aannemer het lastig om een goede planning te
maken, terwijl we het gebouw bleven gebruiken. Dit vraagt toch iets meer dan een
huis van de grond af aan op te bouwen. Desondanks hebben we als school (team
en kinderen) een leuke tijd gehad met de bouwvakkers. De bouwvakkers moesten
in het begin heel erg wennen aan de nieuwsgierigheid en de vele vragen van de
kinderen. Inmiddels zijn de bouwvakkers eraan gewend (zie vlog op Facebook) en
vinden het normaal dat er getimmerd, geboord en geschilderd wordt.
De keuze om de kleuters tijdelijk onder te brengen aan de Plantsoenstraat, was een
goede keuze. Naast dat de teams naar elkaar toe zijn gegroeid, was er voor de
kinderen veel rust en ruimte. Langs deze weg ook mijn complimenten hoe alle
teamleden (ook van de Peuterspeelzaal en dagopvang) dit SAMEN hebben
opgepakt.

Vooruitkijkend
In week 2 of 3 is de eindoplevering. Dan is de verbouwing van het gebouw klaar. Op
7 en 8 februari komt het nieuwe meubilair. Daar kijken we naar uit! Dit is namelijk
volledig anders dan we nu hebben. Het nieuwe meubilair past beter bij onze visie
om meer met elkaar te leren en te werken. Daarnaast biedt het meubilair ook ruimte
om even in kleine groepjes of individueel te werken.

Ook buiten wordt inmiddels druk gewerkt. Het buiten
speelgedeelte voor de jongste kinderen wordt in
gereedheid gebracht. Als dat klaar is, kunnen we verder
met het andere gedeelte van het plein. Met de
gemeente hebben we afspraken gemaakt hoe we het
gedeelte rondom de school willen gaan aanpakken. Dit
gaan we deels samen met de gemeente uitvoeren en
zal in 2019 en 2020 uitgevoerd worden. Het opknappen
van de turnhal is daar een onderdeel van heb, ik
begrepen. Zodra we meer weten, zullen we u daarover
gaan berichten.
We hebben nog een kleine kink in de kabel. We hebben
nog geen volledige financiële dekking voor het plein.
Door de hogere bouwkosten, hebben we een deel van
dit budget moeten gebruiken. We hebben iemand
ingehuurd die voor ons op zoek gaat naar subsidies. We
hopen hier een substantieel bedrag te kunnen
ontvangen en met uw hulp hopen we een eind te
kunnen komen.

Dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO)
Op woensdag 2 januari start de kinderopvang aan de Hunse. Dat betekent dat
straks het KindCentrum 51 weken per jaar open is. We bieden opvang van 07.00 –
18.00 uur. Stap voor stap gaan we de kinderopvang en BSO meer en meer
integreren, waarbij we streven naar een bredere en gerichte ontwikkeling door o.a.
een doorgaande lijn in het aanbod. Daarnaast willen we flexibeler en efficiënter
gaan werken. Daar voeren we gesprekken over met de moederorganisaties. We
willen graag voor KindCentrum Eenrum maatwerk voor ouders en kinderen. Dit zal
nog niet met de start klaar zijn, maar gaande weg zult u de verandering gaan
merken.
BSO

De ruimtes zijn inmiddels al
grotendeels ingericht. De
dagopvang zit tegenover het
oude speellokaal en de BSO op het
hogere gedeelte in de oude groep
8. Het ziet er geweldig uit!

Peuterspeelzaal
De Peuterspeelzaal start op maandag 7
januari aan de Hunse. Zij zitten in het
oude speellokaal. Daarnaast maakt de
Peuterspeelzaal samen met de
kinderopvang en de kleuters straks ook
gebruik van het leerplein. Zo zullen we de
bouwhoek en poppenhoek gezamenlijk
gaan gebruiken. Ook hier zoeken we de
verbinding.

Peuterspeelzaal

De kleuters
De kleuters blijven tot 11 februari nog even aan de Plantsoenstraat. Dit is voor de
kinderen het rustigste en hierdoor hoeven we maar 1 x te verhuizen. De
kleuterlokalen kunnen we eerst gaan gebruiken om de inhoud van de blauwe
container te plaatsen. Deze container zit nog vol met kleutermateriaal en spullen
van de opvang en peuterspeelzaal. Op dit moment kunnen we deze materialen
nergens kwijt en straks wel. Kortom, qua logistiek allemaal best ingewikkeld.

We zijn erg trots op hoe het gebouw is aangepast en hoe het
er uit ziet. We denken dat dit een prachtige inspirerende
nieuwe omgeving is voor de kinderen waar we de kinderen in
de breedste zin van het woord, zowel onder als na schooltijd
kunnen ontwikkelen.
Langs deze weg een speciaal dank woord voor Albert en
Reint. Zonder hun inzet waren we niet zover gekomen.
Daarnaast ook dank aan de ouders die de afgelopen tijd
hebben meegeholpen.

Het team van KindCentrum Eenrum wenst u fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar!

(Op de foto ontbreken de medewerkers van de kinderopvang en een aantal leerkrachten)

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

Heeft u vragen? Kom gerust langs!

