
 

 

  

Er worden stappen gemaakt voor ons 
nieuwe kindcentrum. Zowel binnen de 
samenwerking onderwijs en opvang, als 
aan het Sportpad. In deze vierde 
nieuwsbrief willen wij u graag op de 
hoogte brengen van deze stappen en 
ontwikkelingen. 
 
Waar gaat het om 
Locaties Grote Beer, Beresterk en Zonnewijzer 
van Kindkracht 0/12 en basisscholen Elckerlyc, 
de Roelevaer en de Klimboom van SSBA 
werken samen aan de ontwikkeling van 
Kindcentrum Noord. Wij werken hard om dit 
nieuwe Kindcentrum aan het Sportpad in 
Roelofarendsveen in 2025/2026 in gebruik te 
nemen. 
 
Op de korte termijn zijn er voor u als ouder en 
voor uw kinderen geen directe veranderingen, 
maar wij nemen u graag mee in de 
ontwikkelingen die gaande zijn. 

In deze informatiebrief informeren wij u over 
de gemaakte stappen in onze gezamenlijke 
visie en nemen wij u mee in de actuele 
ontwikkelingen binnen de teams op de 
verschillende locaties. 
 
Daarnaast kunt u lezen over de online 
ouderavond van 24 november jl. en het vervolg 
daarop.  
 
Tot slot geven wij een update over de 
huisvesting van Kindcentrum Noord en over de 
ontwikkelingen aan het Sportpad. 
 

Hartelijke groet,  Team Kindcentrum Noord 

 

PS: Kindcentrum Noord wordt niet de naam van het 

Kindcentrum, dit is de werknaam. Het uiteindelijke 

Kindcentrum krijgt een andere passende naam. 

nieuwsbrief Kindcentrum Noord I december 2021 1 I 5 

Beste ouders/verzorgers, 



 

   
 

 
 
Van droom naar visie 

 
Wij hebben een droom. Onze droom is een 
kindcentrum te bouwen aan het Sportpad, 
waarin de schotten tussen opvang en 
onderwijs verdwijnen. Een doorgaande lijn 
voor kinderen van 0-12 jaar, één team en één 
visie. Zodat kinderen een passend, rijk en 
breed aanbod krijgen. Alles in samenhang met 
elkaar.  
 
Wij zoeken daarin de samenwerking met elkaar 
en met de wereld om ons heen, zoals onder 
andere met sportverenigingen, zorg en andere 
organisaties. De plek op het Sportpad biedt 
daarvoor veel mooie kansen en mogelijkheden. 
 
In november is een ouderavond geweest met 
een presentatie van Claire Boonstra. Zij heeft 
ons team eerder meegenomen in de vragen;  
- Waarom doen we de dingen zoals we ze  
  doen?  
- Wat hebben kinderen nodig in de toekomst?   
- Wat willen we kinderen bieden bij het   
  opgroeien in deze veranderende  
  maatschappij? 
 
Allemaal vragen die stof tot nadenken geven 
en bijdragen om ons kindcentrum tot “een 
eigentijdse ontwikkelomgeving” te maken.  
 
In die ontwikkelomgeving willen we dat de 
kinderen: 

- Spelend leren 
- Onderzoekend leren 
- Ontdekkend leren en 
- Bewegend leren 

 
En dat met elkaar  

- In samenhang 
- In verbinding 
- En passend 

 

 
 
 
We vinden het belangrijk om u als ouder mee 
te nemen in deze gedachtegang. We beseffen 
ons tegelijkertijd dat dit mogelijk (nog) ver van 
u afstaat en wellicht dat u vragen heeft. We 
hebben ervaren in de online bijeenkomst van 
24 november, dat het moeilijk is om écht in 
gesprek te komen met elkaar.  
 
Daarom nodigen wij u als vervolg hierop 
komend voorjaar graag uit voor een fysieke 
bijeenkomst, om met elkaar verder in gesprek 
te kunnen gaan over de koers voor ons 
Kindcentrum. Onder voorbehoud van de dan 
geldende corona maatregelen hoort u hier te 
zijner tijd meer van! 
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Visie KC Noord  



 

  

 
 
 

 
Ons pedagogisch klimaat is het fundament 
voor alle kinderen en professionals binnen het 
Kindcentrum.  
 
“De onderlegger van de visie”  
 
Alles wat we doen in het Kindcentrum heeft 
hiermee een relatie.  
 

Wanneer het pedagogisch klimaat optimaal is, 
komen kinderen en professionals het best tot 
hun recht en voelen ze zich veilig en gezien.  
Dit is de basis om tot ontwikkeling te komen, 
individueel en in relatie tot elkaar.   
 
In de tijd die voor ons ligt, zijn we nog een 
aantal jaar op weg om fysiek, dus qua locatie 
en gebouw, een Kindcentrum te worden. Maar 
in ‘het ondertussen’ worden al stappen 
gemaakt. 
 
 

 
 
 
 
Op verschillende plekken wordt al intensief 
samengewerkt tussen opvang en onderwijs in 
het belang van de kinderen. Bijvoorbeeld in het 
gezamenlijk gebruik van ruimtes, afstemming 
over inrichting en aanbod met elkaar en in het 
aanbieden van thema’s. We willen dit 
versterken en de samenwerking steeds verder 
uitbouwen en vorm gaan geven. 
 
Op alle locaties wordt het belang van bewegen 
onderschreven en gaan we op zoek naar 
manieren om beweging toe te voegen in de 
dagelijkse praktijk. U kunt hierbij denken aan 
buitenlessen (rekenen op een hinkelbaan), en 
de inrichting van binnen- en buitenruimtes die 
uitnodigen tot bewegen. 
 
Leren en ontwikkelen vanuit samenhang en 
verbinding houdt in, dat we kijken naar 
verbinding met de wereld om ons heen.   
Hoe maken we wat kinderen leren meer 
betekenisvol? 
 
Leren vanuit thema’s is daarbij heel waardevol. 
Dat gaan we steeds meer zichtbaar maken in 
de huidige praktijk.  
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Pedagogisch klimaat en 
het ondertussen 



 

 

  

Huisvesting en Sportpad 
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Dit najaar zijn we samen met het Sportbedrijf 

Kaag en Braassem verder aan de slag gegaan 

voor de huisvesting van KC Noord. Samen 

hebben we de eerste stappen gezet om tot een 

programma van eisen te komen. 

In een programma van eisen worden de 

pedagogische visie en de visie op huisvesting 

beschreven. Bijvoorbeeld waar het gebouw 

aan moet voldoen om onze pedagogische visie 

goed tot z’n recht te laten komen. Maar ook 

welke functies een plek in het gebouw moeten 

krijgen en welke ruimtebehoefte er is.  

Op deze manier krijgen we goed zicht op welke 

ruimten gezamenlijk gebruikt gaan worden 

door de Kindpartners en de Tweesprong. 

Belangrijke pijlers voor de huisvesting blijven 

hierbij veiligheid, geborgenheid, ruimte en 

bewegen.  

In december is een huisvestingswerkgroep 
gestart met medewerkers van alle locaties en 
leeftijdsgroepen.  
 
In het voorjaar van 2022 zullen we input voor 
dit traject ophalen bij u als ouders en ook 
nemen we graag de kinderen mee. In welke 
vorm of vormen dit precies zal zijn, wordt nog 
bekeken. Te denken valt aan enquêtes of een 
klankbordgroep of gesprekken in de 
klas/groepen. In de komende maanden zullen 
wij u hierover verder infomeren. 

 
 
 
 
 
Op gemeentelijk niveau wordt op dit moment 
gewerkt aan een stedenbouwkundig plan van 
het Sportpad. Dit plan is nodig om te komen 
tot het inzetten en aanvragen van de nodige 
bestemmingsplanprocedures. 
 
Goed daarbij om te noemen is, dat 
sportverenigingen ook druk bezig zijn om de 
zuidzijde van het Sportpad verder te 
ontwikkelen. Afgelopen 15 november hebben 
de leden van E.M.M. ’21 en Hockeyclub 
Alkemade de intentie uitgesproken om samen 
één club te gaan vormen. Een mooie stap 
waarbij nu, samen met de andere 
verenigingen, verder wordt gekeken naar de 
indeling van de velden en accommodaties aan 
de zuidzijde van het Sportpad. 
 

 



 

 

 
 
 
 
We houden u in de komende nieuwsbrieven 
verder op de hoogte van de ontwikkelingen 
rondom Kindcentrum Noord. Daarnaast hopen 
we u te zien op een van de ouderavonden in 
het voorjaar!  
 
Er is inmiddels ook een website online over het 
Sportpad waar u meer informatie kunt vinden 
en onze eerdere nieuwsbrieven: 
 
https://sportpad-in-beweging.nl/ 
 

Als u tussentijds vragen of opmerkingen heeft, 
staan we uiteraard graag voor u klaar. Neem in 
dat geval contact op met een van de volgende 
medewerkers. 
 

 
Leidinggevenden team  
Zonnewijzer en Grote Beer 
 
Mariët Toorenaar 
mariettoorenaar@kindkracht.nl 
Mandy van Veen 
mandyvanveen@kindkracht.nl 
José de Jong 
josedejong@kindkracht.nl 
Maaike van Leijden 
maaikevanleijden@kindkracht.nl 
 
Ton Kuiters 
directeur Elckerlyc 
de.elckerlyc@ssba.net 
 
Jenny Tukker 
directeur de Klimboom 
de.klimboom@ssba.net 
 
Alex Rietbroek 
directeur de Roelevaer 
de.roelevaer@ssba.net 
 
Margreet Hoogenboom 
projectleider 
margreethoogenboom@ssba.net 

En voor project Sportpad 

Sonja Bakker-Zeestraten 
directeur Kindkracht 0/12 
sonjabakker@kindkracht.nl 
 
Ariaan Bohnen 
bestuurder SSBA 
ariaanbohnen@ssba.net 
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Verdere informatie en bij wie kunt u 

terecht met vragen? 

https://sportpad-in-beweging.nl/

