
Beste ouders en verzorgers,

Huisvesting

Bewegen
Verschillende soorten ruimtes
Verbinding tussen binnen- en buitenruimtes
Openheid en knusheid/geborgenheid
Prettige akoestiek
Meerdere entrees

 
De volgende elementen uit onze visie komen terug in
het ontwerp:

In deze oudernieuwsbrief informeren we u over de laatste gebeurtenissen rond Kindcentrum
Noord. U leest over stappen die worden gezet op het gebied van huisvesting en het vormgeven
van ‘De dag op KC Noord’.  Tot slot informeren we u over onderdelen van de visie van KC noord
die in de huidige praktijk al worden toegepast. 

Hartelijke groet,  Team Kindcentrum Noord

Afgelopen maanden is de projectgroep KC
Noord & Sportbedrijf Kaag en Braassem aan de
slag gegaan met architectenbureau
VenhoevenCS. De architect heeft op basis van
onze visie en de opgave van de benodigde
ruimtes een schetsontwerp gemaakt met
nieuwbouw van het zwembad, sporthal en
kindcentrum. 

Op de ouderavond van 24 januari 2023 hebben
we de architect uitgenodigd om u mee te nemen
in het schetsontwerp en meer impressies te laten
zien.
In januari starten we met de verdere uitwerking
naar een voorlopig ontwerp samen met de
pedagogisch professionals. 
Qua planning lopen we nog steeds op tijd. Op de
volgende pagina vindt u een tijdlijn van de
planning. 
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Kindcentrumbezoeken

In de maanden september, oktober en november
hebben veel medewerkers van de Roelevaer, de
Klimboom, Elckerlyc, Zonnewijzer, Grote Beer en
Beresterk een bezoek gebracht aan een
kindcentrum. Er zijn drie verschillende kindcentra
bezocht: Campus Columbus in Heerhugowaard,
IKC De Lei in Leimuiden en Waalcampus in ’s
Gravenzande.

De bezoeken hebben ons geïnspireerd en
beelden gegeven bij vragen die er leefden. Hoe
ziet de inrichting eruit wanneer er geen
jaarklassen meer zijn? Op welke manier draagt
het gebouw en de inrichting bij aan de visie van
het kindcentrum? Wat zou bij ons passen? Wat
hebben we gezien of ervaren, dat we juist niet
willen? Dit alles is helpend en richtinggevend bij
het vormgeven van de inhoud en inrichting van
ons kindcentrum.

medewerkersavond: een
dag in ons kindcentrum

Tijdens een nieuwe medewerkersavond op
donderdag 24 november zijn we aan de slag
gegaan met het thema ‘Een dag in KC Noord’.
Aan de hand van o.a. alle informatie en inspiratie
die we hebben opgedaan tijdens de
kindcentrumbezoeken, hebben we met elkaar
uitgewerkt hoe de dag van het kind in KC Noord
er uit kan komen te zien. Welke elementen komen
hier wel en niet in terug? En wat vraagt dit van de
inrichting van het gebouw en de buitenruimten?
Op deze wijze geven we met elkaar concretere
invulling aan het raamwerk dat is gedeeld op de
ouderbijeenkomsten in juni. 

De opbrengsten van deze avond vormen
waardevolle input voor de onderzoeksteams, de
architecten en de gesprekken op organisatorisch
niveau. Op de ouderavond op 24 januari komt dit
onderwerp ook aan bod in één van de
deelsessies. 
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Onderzoeksteams

Ouderbijeenkomsten

De thema's van de onderzoeksteams : 
 

taal 
rekenen
gedrag

meten en volgen
portfolio

coöperatief leren
talentontwikkeling
thematisch werken

domein 0-3
het jonge kind

BSO / een rijke dag

In december zijn er onderzoeksteams gestart om
de pijlers van onze visie en de werkwijze op
bepaalde onderwerken nog concreter te maken.
Wat gaan we (anders) doen? Wat hebben we
daarvoor nodig? Hoe gaan we dit organiseren? 
In de onderzoeksteams nemen collega’s van
opvang en onderwijs deel.

Op dinsdag 24 januari en woensdag 24 mei 2023
zijn er bijeenkomsten waarin we ouders
informeren over de recente ontwikkelingen rond
het proces van kindcentrum Noord. 

Bij de start van de avond op  24 januari wordt
informatie gegeven over het inhoudelijke proces
en over de voortgang van de huisvesting. 

Daarna gaan we uiteen in kleinere groepen,
waarin op interactieve wijze nadere informatie
wordt gegeven t.a.v. een aantal specifieke
onderwerpen. Aanwezigen kunnen vooraf
aangeven naar welk onderwerp hun interesse uit
gaat. 

De vragen en tips vanuit de vorige bijeenkomst
nemen we mee bij het vormgeven van de
bijeenkomsten in januari en mei.

Het beweegteam, waarin medewerkers van
het sportbedrijf, opvang en onderwijs zich
gezamenlijk inzetten om het goed en
veelzijdig bewegen, plezier in bewegen en
bewegend leren vorm te geven.  
Het onderzoeksteam ‘Inclusieve gedachte’
onderzoekt mogelijkheden van opvang en
onderwijs in relatie tot zorg, om voor zoveel
mogelijk kinderen een passende plek in het
kindcentrum te bieden.

Een tweetal teams is al in een eerder stadium
gestart: 

1.

2.

nieuwsbrief kindcentrum Noord januari 2023



Bij KC Noord denken we al snel aan het nieuwe, nog te realiseren
gebouw en de werkwijze die we daar voor ogen hebben. Maar
juist in de periode van nu tot de opening van de nieuwbouw zijn al
vele stappen te zetten. Deze fase noemen wij ‘het ondertussen’. Het
ondertussen is van groot belang om met alle kinderen, ouders en
professionals, alvast toe te groeien naar het nieuwe kindcentrum. 

We informeren u daarom graag over een aantal mooie
ontwikkelingen die al gaande zijn. 

Wat zien we in de huidige praktijk al terug
van de pijlers van onze visie? 

Bewegen op Zonnewijzer

Op locatie Zonnewijzer zijn 4 groepen waar
kinderen van 0 tot 2 jaar worden opgevangen.
Bewegen is van groot belang voor de
ontwikkeling van deze kinderen, maar de
mogelijkheden en behoeften van een baby
verschilt aanzienlijk met de behoefte van een
dreumes. Daarom wordt op locatie Zonnewijzer
een ‘dreumesruimte’ gerealiseerd, die specifiek is
ingericht op de beweegbehoefte van de
kinderen van 1 jaar. De inrichting geeft ruimte
voor veelzijdig bewegen en ontwikkelen, zoals
kruipen, rollen, balans, springen, glijden en
dansen. Pedagogisch medewerkers van de 0-2
groepen kunnen op gerichte momenten met de
dreumesen activiteiten ondernemen in de
dreumesruimte, terwijl de jongste baby’s op de
eigen groep spelen en ontwikkelen. Zo zorgen
we voor passend aanbod voor alle leeftijdsfasen.

Bewegend leren

Op de scholen is bewegend leren een belangrijk
onderdeel van de dag. Er wordt op verschillende
manieren gedurende de dag beweging
toegevoegd zoals bewegen tussen het leren (een
energizer, een dansje en natuurlijk de pauzes),
bewegen tijdens het leren (bv. staand of
wandelend overleggen, joggend op de plaats
sommen maken en opdrachtestafettes) en
bewegen om te leren (bv. automatiseren van
tafels op ritme of letters schrijven op de rug van
een ander). Het bewegend leren heeft een
positieve invloed op de concentratie en de
taakgerichtheid van de kinderen en zorgt ook
voor meer plezier in de opdrachten die gedaan
worden!

Thematisch werken

Het thematisch werken, waarbij de vakken
biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en
techniek in samenhang worden aangeboden
binnen een thema, is voor de scholen dit
schooljaar een belangrijk onderwerp op de
gezamenlijke studiedagen. Binnen de scholen zal
hier ook al steeds meer van zichtbaar worden.
Daarbij werken we ook aan meer samenhang
tussen het werken in thema’s op school en op de
opvang. 

Coöperatief leren

Alle collega’s van de scholen krijgen gezamenlijk
een training rond coöperatief leren
(samenwerkend leren), zodat iedereen dezelfde
werkvormen kan gebruiken en er ook dezelfde
taal gesproken wordt rond deze werkvormen. Bij
coöperatief leren zijn alle kinderen actief aan
het meedoen en meedenken en heeft ieder kind
een belangrijke rol. 
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Verdere informatie en vragen?

Sportpad in beweging

We houden u in de komende nieuwsbrieven verder op de hoogte
van de ontwikkelingen rondom Kindcentrum Noord. 

We hopen u te zien op de ouderavonden in januari en mei!

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

Margreet Hoogenboom
Projectleider
margreethoogenboom@ssba.net

Mandy van Veen
Leidinggevende Kindkracht 0/12 en projectleider
mandyvanveen@kindkracht.nl

Mariët Toorenaar
Leidinggevende Kindkracht 0/12
mariettoorenaar@kindkracht.nl

José de Jong
Leidinggevende Kindkracht 0/12
josedejong@kindkracht.nl

Joukje de Vries
directeur Elckerlyc
de.elckerlyc@ssba.net

Jenny van der Luit
directeur de Klimboom
de.klimboom@ssba.net

Alex Rietbroek
directeur de Roelevaer
de.roelevaer@ssba.net

En voor project Sportpad:

Sonja Bakker-Zeestraten
directeur Kindkracht 0/12
sonjabakker@kindkracht.nl

Ariaan Bohnen
bestuurder SSBA
ariaanbohnen@ssba.net

Deze en eerdere nieuwsbrieven kunt u
terugvinden op de website:  

https://sportpad-in-beweging.nl/
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KC Noord is de werknaam van ons
nieuwe kindcentrum. De volgende
locaties gaan samen één kindcentrum
vormen: Locaties Grote Beer, Beresterk
en Zonnewijzer van Kindkracht 0/12 en
basisscholen Elckerlyc, de Roelevaer en
de Klimboom van SSBA
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