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Bouw nieuwe brede school Oostindie in volle gang
Het slaan van de eerste paal
Op maandag 18 maart 2019 is met het slaan van de
eerste paal, de bouw van de nieuwe brede school in de
wijk Oostindie in Leek formeel gestart. Bij dit moment
waren de kinderen van beide scholen CBS Van Panhuys
en OBS De Hasselbraam en de kinderopvang SKSG
aanwezig. Ook de directeur bestuurders van de partners
SKSG en Stichting Quadraten en bouwer/ontwerper BAM
en INBO-architecten waren gekomen. Wethouder Elly
Pastoor hield een korte toespraak voor de opening.
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Wensenlinten leerlingen bouwhek
Het nieuwe gebouw
Het nieuwe gebouw verrijst op de hoek van De Knip en de Watersingel. Het vervangt het
bestaande semi-permanente gebouw dat verderop aan De Knip staat. Dat gebouw wordt
nadien gesloopt en op die locatie komen nieuwe woningen. De brede school biedt plaats aan
de beide basisscholen CBS Van Panhuys en OBS De Hasselbraam, ruimten voor
buitenschoolse opvang, kinderopvang, een peuterspeelzaal voor SKSG en een grote
gymzaal voor onderwijs en breedtesport. De nieuwe brede school met de pleinen,
groeninrichting en de verkeersmaatregelen kost € 7 miljoen inclusief BTW.

Het gebouw is ruim opgezet, met grote lokalen in diverse afmetingen en met drie grote
onderwijspleinen. Er is zowel een ontmoetingshal beneden als boven en een keuken op de
verdieping. Het gebouw heeft een hoge duurzaamheidsscore en het binnenklimaat is
optimaal te regelen. De sportzaal is zeven meter hoog en komt op de noordoosthoek. De
ruimten voor de kinderopvang komen aan de zuidkant van het gebouw met een eigen
speelzaal. Om precies te zijn, komen er 18 groepsruimten, 3 onderwijspleinen,
3 ontmoetingshallen, 1 speellokaal, 4 kinderdagverblijfruimten, 6 slaapkamertjes, 1 sportzaal
van zeven meter hoog, 1 keuken en verder werkplekken, spreekkamers,
toiletten, technische ruimten en een lift.
Het leuke is dat de nieuwe plek zo dicht bij de oude plek ligt, dat leerlingen en
personeel, de brede school vanaf de grond opgebouwd zien worden. De BAM
heeft de grond reeds uitgegraven, zodat je kunt zien waar het gebouw komt te
staan. Het gebouw moet echter stevig staan en daarom zijn er heipalen in de
grond geslagen als fundament voor de nieuwe school.
Gebouw als kindcentrum
Om het gebouw echt als kindcentrum voor de wijk te maken, wordt de
samenwerking tussen de scholen en kinderopvang geïntensiveerd. Ook
worden de mogelijkheden uitgewerkt om het gebouw te laten gebruiken door
jeugdhulp en wijk- en sportverenigingen.
Inrichting buitenruimte
Het schoolplein is ook buiten schooltijd toegankelijk. Momenteel wordt gewerkt
aan een ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte. Voordat er verhuisd
kan worden, moeten de toegangen naar de school en het plein aangelegd zijn.
De projectgroep organiseert na de zomervakantie een inloopmoment voor het
personeel en de ouders van kinderen in de brede school, waar men de
inrichting van de buitenruimte en het verkeersontwerp kan bekijken. De
uitnodiging hiervoor volgt.

Hoe gaat de brede school in Oostindie heten?
Een nieuwe naam
De nieuwe brede school heeft nog geen naam. Iedereen kan meedenken over een mooie
naam en wie weet komt de naam die u/jij bedacht hebt, op het nieuwe gebouw te staan, als
de brede school helemaal klaar is.
Meedoen?
Als je een naam instuurt, willen we graag een korte uitleg waarom deze naam past bij het
gebouw.
De scholen en kinderopvang houden hun eigen naam; het gaat er dus om, een goede naam
te bedenken die voor alle partners op deze locatie betekenis heeft.
Je kunt tot uiterlijk 15 juli 2019 een naam voor de brede school mailen
naar: frans.huisman@westerkwartier.nl.
De leden van de projectgroep gaan de namen beoordelen en geven
een advies aan de besturen. Het college van burgemeester en
wethouders moet uiteindelijk nog met de naam in stemmen.

Interview met Arjan Leugs van de BAM

Interview met Arjan Leugs van de BAM
Wij zijn Jasmijn van Bemmelen van de Van Panhuys en Robin Homan van De Hasselbraam
uit groep 8. Wij hebben op donderdag 23 mei een interview gehouden met Arjan Leugs,
uitvoerder van bouwonderneming BAM Bouw.
1. Hoeveel lokalen komen er in de nieuwe school?
- 18 klaslokalen.
2. Wordt het gebouw milieuvriendelijk?
- Ja, zoveel mogelijk.
3. Komt er iets speciaals in de nieuwe school?
- Er komt een verdiept lokaal en de SKSG/
BSO komt er ook in.
4. Wordt het schoolplein openbaar?
- Het is wel de bedoeling.
5. Wat wordt de oppervlakte van de school?
- De bruto oppervlakte van de school is 3572 m2.
6. Hebben jullie ook sponsors?
- Nee.
7. Hoe duur is de bouw van de school?
- Ongeveer 5,5 miljoen
8. Hoeveel mensen helpen mee aan de bouw?
- Zo'n 20 tot 25 man.
9. Weten jullie wie de school gaat openen?
- Dat is nog niet duidelijk.
10. Hoeveel verdiepingen komen er in de
nieuwe school?
- Twee verdiepingen.
11. Hoe groot wordt het gemiddelde lokaal?
- 56 m2
12. Hoe gaat de bouw tot nu toe?
- Heel goed.
13. Hoeveel parkeerplaatsen komen er bij de
school?
- Nul. De parkeerplaatsen komen bij VEV.
14. Wanneer denk je dat de nieuwe school af
is?
- In maart 2020
15. Gaat er wel iets mis met de bouw van de school?
- Kleine dingetjes, maar meestal gaat alles wel goed.

Tekeningen door leerlingen uit groep 8 van OBS De Hasselbraam

Gemaakt door Roos

Gemaakt door Stijn

Slaan 1e paal met wethouder en kinderen

Gemaakt door Edwin

Gemaakt door Sven

Slaan 1e paal

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mail naar:
martine.arnold@westerkwartier.nl.

