Aan de ouders/verzorgers van
OBS De Kubus
OBS Groene Palm
OBS Van Heuven Goedhart

Rotterdam, 25 juni 2019

Beste ouders en/of verzorgers,
Het schooljaar is bijna afgelopen. We zijn bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.
Met deze brief geven wij u belangrijke informatie over het Kindcentrum IJsselmonde. De school van
uw kind maakt straks deel uit van dit Kindcentrum. Nu volgen nieuwe stappen, waar u en uw kind of
kinderen mee te maken krijgen. Lees deze brief daarom goed door.
Kindcentrum IJsselmonde in 2021
In augustus 2021 zullen de deuren van het Kindcentrum opengaan. Op de plek van OBS de Kubus
Heindijk staat dan een nieuw, modern gebouw. Hier willen we goed onderwijs bieden voor de jeugd
van IJsselmonde met goede faciliteiten. In het Kindcentrum is straks ook plek voor de peuterspeelzaal,
buitenschoolse opvang en extra faciliteiten voor de gezondheid van uw kind.
Een gewone start van het volgend schooljaar
We starten volgend schooljaar 2019-2020 gewoon op 4 locaties (De Kubus Oldenoord, De Kubus
Heindijk, De Groene Palm en Van Heuven Goedhart). Uw kind start net als dit jaar op de eigen school.
Na de meivakantie in 2020 zal de Kubus Heindijk sluiten, omdat op deze plek het nieuwe Kindcentrum
IJsselmonde zal worden gebouwd. Na de meivakantie in 2020 zal hier het terrein bouw klaar gemaakt
worden.
Tijdelijke situatie mei 2020 - augustus 2021
De leerlingen en leerkrachten van de Kubus Heindijk gaan naar een van de drie andere locaties. Dat
is een flinke opgave omdat we moeten kijken hoe dit gaat passen met de beschikbare ruimte. We
kijken nu al hoe we dit met elkaar het beste kunnen oplossen. Uitgangspunt is dat leerlingen en
leerkrachten bij elkaar blijven. Een ander aandachtspunt is het verkeer. We willen dat kinderen veilig
van huis naar school kunnen. Drukke wegen of plekken om over te steken zijn een zorg van ons, wat
we goed willen begeleiden.
Verhuizen
De directies kijken samen met de MR (Medezeggenschapsraad) wat de beste oplossing voor de
tijdelijke situatie is. Vóór de herfstvakantie 2019 maken we bekend hoe we dit gaan invullen.

Blijf op de hoogte
In september 2018 vond een informatieavond plaats over het Kindcentrum. Lieke Thomassen
(directeur Kindcentrum IJsselmonde) heeft toen een presentatie gegeven. Deze staat o.a. op de
website van school. Deze brief is het vervolg. In de komende periode gaan we nog veel meer vertellen
over de ontwikkelingen; zoals over het onderwijs, de samenwerkingspartners, het ontwerp en de
planning. Volg de informatie via de nieuwsbrief, website of de app van uw school. Begin volgend
schooljaar zullen we ook de planning op school ophangen.
Medezeggenschapsraad is er ook voor u
In de MR (medezeggenschapsraad) van uw school zitten ook ouders. Zij vertegenwoordigen ook u.
We hebben afgesproken dat zij als eerste informatie krijgen over de ontwikkelingen van het
Kindcentrum. Op die manier zijn ouders van elke school betrokken.
Heeft u een goed idee? Of wilt u meedenken?
Voor het Kindcentrum willen we naast de MR ook graag met een aantal ouders in gesprek net als dat
dit in de ouderkamers gebeurt. Samen met u willen we bijvoorbeeld praten over het onderwijs,
verkeer, ontwerp. Wilt u meedenken over de ontwikkelingen? U kunt zich hiervoor aanmelden bij de
leerkracht of directie van uw school.
Vragen?
De periode tot de nieuwbouw klaar is in augustus 2021 zal onrustig zijn. Daar ontkomen we niet aan.
Goed onderwijs staat bij ons voorop, ook in deze tijdelijke fase. Met het Kindcentrum IJsselmonde
bouwen we aan de toekomst in IJsselmonde. Daarom willen we ook dat leerkrachten en leerlingen bij
elkaar blijven. Verhuizen naar een andere locatie is al spannend genoeg.
Heeft u nog vragen? Vraag het gerust aan de directeur van uw school.
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