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B e s t e l e z e r,
Het kan u niet ontgaan, de bouw van De Parkschool nadert zijn
voltooiing. De aannemer, bouwbedrijf Klaassen, zal in januari
de bouw van De Parkschool afronden en het bouwterrein zal
vervolgens, zoals dat mooi heet, ontmanteld worden.
Daarna zal er volop aan de inrichting van de buitenruimte
gewerkt gaan worden. Over de invulling daarvan is veel overleg
geweest tussen de samenwerkende organisaties en de gemeente. Inmiddels worden de verhuiskratten gevuld en zijn we
allemaal, als samenwerkende partners, druk bezig ons voor te
bereiden op de grote verhuizing.
Eerst de kinderopvang, daarna de scholen.
Elders in de nieuwsbrief leest u over de verhuisplanning.
Op de achtergrond is er ook over de inhoudelijke samenwerking tussen de partners, De Voorhof, De Wegwijzer en SKV
gesproken. Zodra we in het nieuwe gebouw zitten gaan we
bijvoorbeeld met elkaar vastleggen welke gezamenlijke regels,
normen en waarden we met elkaar gaan hanteren.
En maken we afspraken over hoe we een soepele overgang van
de peutergroep naar de kleuterbouw kunnen organiseren.
We delen dus niet alleen een gebouw met elkaar, maar ook
onze kennis en ervaringen. Dat komt uw kind ten goede!
Ondertussen is er een gezamenlijk logo gemaakt, dat we vanaf
nu zullen gaan gebruiken. U zult dit logo straks op bijzondere
wijze ook weer terugzien op de gevel van de Parkschool.
Leest u snel verder, we praten u in deze nieuwsbrief weer zoveel mogelijk bij. Maar mocht u na het lezen toch nog vragen
hebben, loopt u dan gerust even langs bij Michelle Tersteeg,
directeur van De Wegwijzer, Laurens van Leeuwen, directeur
van De Voorhof of bij Wilma Blankenstein, manager Kinderopvang bij de SKV.
Veel leesplezier! Job van Velsen, inhoudelijk projectleider.
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De samenwerking in De Parkschool
Na een lange intensieve periode van voorbereidingen komt de datum van de verhuizing naar de nieuwe Parkschool steeds dichterbij.
Op dit moment zijn de scholen en de SKV druk bezig met het inrichtingsplan.
Naast de eigen ruimtes voor de scholen en de Kinderopvang richten we namelijk
ook een deel van de school gezamenlijk in. Zo gaan we samen gebruik maken van
de keuken en het atelier en zullen de kinderen van de BSO na schooltijd gebruik
maken van de leerpleinen van De Voorhof en De Wegwijzer. Dit vraagt om gezamenlijk overleg en heeft geresulteerd in een mooi inrichtingsplan. Een inrichting
waar kinderen kunnen spelen en leren in een inspirerende omgeving.
Begin februari zal eerst het kinderdagverblijf naar ons nieuwe gebouw verhuizen.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Op 5 maart 2019 zullen we gezamenlijk de schoollocatie openen.
Op deze dag zullen leerlingen van De Voorhof en De Wegwijzer samen met de BSO voor
het eerst gebruik maken van de nieuwe locatie.
We kunnen niet wachten!
De officiële feestelijk opening zal in juni plaatsvinden.
Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte!
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Meubilair
Een aantal maanden geleden was dan eindelijk bekend wie de Europese aanbesteding voor het meubilair gewonnen had. Schilte uit IJsselstein mocht het meubilair
gaan leveren. Een prachtige presentatie met vernieuwend meubilair gaf de doorslag. We hebben de afgelopen weken in diverse werkgroepen de bestelling afgerond.
De hele Parkschool wordt opnieuw ingericht. Soms worden keuzes door de beide
scholen op dezelfde manier ingevuld, soms zijn de scholen ook een andere richting
op gegaan om de eigenheid ook te behouden.
Omdat diverse ruimtes door zowel de SKV als de twee scholen gebruikt worden,
zijn die ruimtes ook in gezamenlijkheid ingericht. Maar ook de leerpleinen hebben
we met alle partners van De Parkschool afgestemd, omdat kinderen hier na schooltijd ook gebruik van gaan maken.
We zijn trots op hetgeen er is besteld... toekomstbestendig meubilair voor alle
kinderen van de Parkschool.
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T i j d e l ij k s p e e l p l e i n v o o r h e t k i n d e r d a g v e r b l ij f
Het kinderdagverblijf van SKV start eerder in de nieuwe Parkschool dan de scholen
en de BSO. Alles is ingericht volgens de veiligheidseisen die gelden de kinderopvang. Dit geldt ook voor de buitenruimten. Voor een kinderopvanglocatie is een
speelplein in de buitenruimte verplicht. Dit staat in de Wet IKK (Innovatie kwaliteit
kinderopvang).
De speelpleinen van de Parkschool worden in fases ingericht. Dit heeft te maken
het weer, de beplanting en met het bouwverkeer dat nog rijdt voor onder andere de sloop van het oude pand. We gaan in de beginfase gebruik maken van een
tijdelijk speelplein dat volledig voldoet aan alle veiligheidseisen en de wet IKK.
Hierover is ook al overleg geweest met de GGD. Er worden hekken geplaatst met
doek er omheen, zodat kinderen veilig buiten kunnen spelen en zo min mogelijk
last hebben van de bouw.

We wensen u een vrolijk kerstfeest
en een heel gelukkig 2019!
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gezamenlijke partners van De Parkschool
te Vianen. Met de nieuwsbrief willen we omwonenden, ouders, toekomstige
gebruikers en andere belangstellenden informeren over de vorderingen van de
bouw en de inhoudelijke ontwikkeling van de Brede School.
Regie en redactie:
Job van Velsen, EtuConsult, jobvanvelsen@etuconsult.nl
Ontwerp en opmaak:
Anja van Ekris
December 2018
Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de websites van alle betrokken organisaties.
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