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Rondleiding nieuwe brede school Oostindie
Op woensdag 6 november jl.
was er een rondleiding door de
in aanbouw zijnde brede
school Oostindie.
De rondleiding was bestemd
voor personeel en directeuren
van de basisscholen in
Oostindie en het IKC Marum,
MR-leden, stichting Quadraten,
kinderopvangorganisaties SKSG en Het Zonnetje,
GGD, medewerkers van de gemeente Westerkwartier,
adviesbureaus Sweco, BCN en de BAM.

Deze keer:
Rondleiding nieuwe
brede school
Oostindie
Ik droom van onze
nieuwe school

Vooraf werden de belangstellenden bijgepraat over de
huidige stand van zaken en aansluitend werd er een
rondleiding gegeven door de nieuwbouwlocatie.

Infrastructuur en
inrichting buitenterrein

Huidige stand van zaken
De ingebruikname van het nieuwe gebouw staat nog
steeds zoals gepland na de meivakantie 2020. Er is
gestart met het verwijderen van de steigers rondom het
gebouw. Het dak is helemaal dicht. In alle
raamopeningen is folie geplaatst, waarmee het gebouw
“wind en waterdicht” is. Deze week start de BAM met het
plaatsen van de kozijnen. Ook het plaatsen van de
installaties verloopt volgens planning. De gekleurde
panelen aan de buitenwand worden deze week ook zichtbaar.

Peutergroep SKSG
houdt bouw goed in
de gaten

Rondleiding bouwlocatie
Na het aandoen van laarzen/helmen was het tijd om in groepjes de bouwlocatie op te gaan.
De verschillende ruimten zoals lokalen, onderwijspleinen, ontmoetingshal en sportzaal,
waren al goed zichtbaar. Kenmerkend aan het gebouw is dat het de toekomstige “bewoners”
uitnodigt tot samenwerking. Het was erg leuk om te zien hoe snel de bouw al vordert!

Hieronder ziet u een sfeerimpressie van woensdag 6 november jl.:

Gymzaal

Ik droom van onze nieuwe school
Dat iedereen verkoeling krijgt als het warm is.
Grotere klas met computer
en IPad en een mooi bord en
een leesplek.
Mooie kasten en een mooie
vloer met alle kleuren.
Elke dag zien we dat onze
school mooier wordt.
Laat onze school mooi
worden en laat het plein ook
mooi worden.
Onze nieuwe school!
Van:
Quinty en Eline, groep 5B
CBS van Panhuys

Gymzaal
Gymzaal

Infrastructuur en inrichting buitenterrein
Inloopbijeenkomst
De partners in de nieuwbouw Oostindie zijn nu druk bezig met
de plannen voor het buitenterrein bij en rond het gebouw. Dit
wordt nu gecombineerd met de infrastructuur voor verkeer.
Op dinsdag 21 januari 2020 vindt een inloopmiddag plaats
voor ouders, personeel en andere belangenstellenden. De
inloopmiddag is voorlopig ingepland van 15.00 – 18.00 uur.
Nieuwe naam
De partners hebben uit de ingezonden namen, unaniem een
naam van het gebouw gekozen. De nieuwe naam van de
Brede School Oostindie wordt op dinsdag 21 januari 2020 om
14.30 uur bekend gemaakt. Dit is voorafgaand aan de
inloopsessie. We danken iedereen die een naam heeft
ingediend. De bedenker ontvangt nog een uitnodiging om bij
de bekendmaking aanwezig te zijn en zo mogelijk de naam
toe te lichten. De beide scholen en SKSG houden overigens
hun eigen locatienaam. De naam is voor het gebouw als geheel.
Schoolzone aan de Knip
Met het aanleggen van de schoolzone aan de Knip krijgt de omgeving van de school steeds
meer een gezicht. De schoolzone is een verkeersmaatregel die moet zorgen voor veiligheid
rondom de school. De overige infrastructurele- en verkeersmaatregelen gebeuren op een
ander moment, maar vóór de ingebruikname van het gebouw in mei 2020.
Plannen ontwikkelen
De gemeente, beide scholen, SKSG en BRAVO maken samen plannen voor het schoolplein
en het groen eromheen. De huidige asfaltweg op het terrein krijgt een bestemming als
fietsroute en voor straatspelen. Aan de binnenkant daarvan komt een schoolplein met
bergingen, looproutes, zandbakken, speeltoestellen en natuurlijke (groene) speelelementen.
In de buitenring komen fietsparkeerplaatsen met ruimte voor sport en spel. De situatie aan
de buitenkant van de huidige rode bakstenen muur rond het terrein blijft voorlopig zo. SKSG
krijgt een eigen speelruimte, die echter overloopt in die van de scholen.
Wijkvereniging BRAVO levert een grote bijdrage, want het is ook de bedoeling dat de
kinderen uit de buurt na schooltijd en in het weekend op het schoolplein kunnen spelen.
We zullen bij de inloopbijeenkomst laten zien wat in de
plannen is opgenomen.

De peuters van de peutergroep van SKSG Vlindertuin houden de bouw van
de nieuwe school goed in de gaten. Zij kunnen al niet meer wachten tot ze
daarheen mogen.”

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

