
  

 

  

 
 
De samenwerking met gebruikers was een 
belangrijk selectiecriterium. Dat betekent dus 
dat VenhoevenCS gaat onderzoeken wat de 
visie precies inhoudt, welk beeld wij erbij 
hebben. Er zullen gesprekken zijn met 
medewerkers, ouders en kinderen en zo komt 
de architect gedurende dit schooljaar tot een 
schetsontwerp, een voorlopig ontwerp tot 
uiteindelijk het definitieve ontwerp gemaakt is. 
 
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 

 
Er is een belangrijke stap gezet als het gaat om 
huisvesting. Er is een architectenbureau 
geselecteerd; VenhoevenCS. Zij gaan dit 
schooljaar aan de slag met een ontwerp voor 
de nieuwbouw van het kindcentrum samen 
met locatie de Tweesprong (voor de sporthal 
en het zwembad) en het gezamenlijke hart.  
 
Het architectenbureau VenhoevenCS heeft veel 
ervaring in zowel kindcentra als 
sportaccommodaties.  De projectgroep, 
bestaande uit Sonja Bakker (Kindkracht 0/12), 
Ariaan Bohnen (SSBA), Sportbedrijf Kaag en 
Braassem en Gemeente Kaag en Braassem, 
heeft veel vertrouwen in VenhoevenCS.  
 
. 
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Beste ouders/verzorgers, 

Architect 

In deze oudernieuwsbrief informeren we u over de laatste gebeurtenissen rond 
Kindcentrum Noord. Ook zijn er data gekozen voor twee ouderbijeenkomsten, die dit 
schooljaar zullen plaatsvinden.   
 
Hartelijke groet,  Team Kindcentrum Noord 
 



  

  

In de maanden september, oktober en 
november vinden er bezoeken plaats aan 
drie verschillende kindcentra.  
Alle medewerkers van opvang en onderwijs 
hebben zich kunnen aanmelden voor een 
bezoek aan Campus Columbus in 
Heerhugowaard, IKC De Lei in Leimuiden of 
Waalcampus in ‘s Gravenzande. 
De bezoeken zijn bedoeld om inspiratie op te 
doen en antwoorden te vinden op de vragen 
die we hebben verzameld in zowel de 
medewerkersbijeenkomsten als de 
ouderbijeenkomsten. Tijdens de bezoeken 
gaan we gericht op zoek naar welke 
elementen passen bij onze visie en wat wij 
kunnen meenemen in ons eigen proces.  
De eerste bezoeken zijn reeds afgelegd. Het 
is heel waardevol om onderdelen uit onze 
visie in bedrijf te kunnen zien en ervaren. Dit 
geeft ons inzicht in wat wij belangrijk vinden 
en zeker wel willen, maar ook wat we niet 
willen in ons kindcentrum.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een belangrijk inzicht is dat het een proces is 
van vele geleidelijke stappen, die niet allemaal 
vast hangen aan de nieuwe locatie. De 
vorming van het kindcentrum vindt voor een 
groot deel al plaats in de komende jaren, 
voorafgaand aan de ingebruikname van het 
nieuwe pand. Dat betekent dat we goed 
kijken naar wat we nu al kunnen beginnen en 
welke stappen we de komende tijd al kunnen 
zetten. In Leimuiden zijn de drie scholen 
bijvoorbeeld al voor het samengaan in het  
nieuwe gebouw op de drie locaties gaan 
werken in een onderbouw-, middenbouw- en 
bovenbouw domein. Dat is iets wat wij ook 
verkennen.  
En het proces stopt niet als we het nieuwe 
gebouw betrekken. Evenals op de Lei, zullen 
we ook daarna nog een doorontwikkeling te 
gaan hebben.  
 
Donderdagavond 28 november is er weer een 
gezamenlijke medewerkersavond en dan gaan 
we met de inspiratie opgedaan vanuit de 
kindcentrumbezoeken aan de slag om samen 
vorm te geven aan de vraag ‘Hoe ziet een dag 
in het kindcentrum in elk domein er uit?’.  
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Medewerkersavonden  

Kindcentrumbezoeken 

Op dinsdag 13 september waren alle 
medewerkers welkom op IKC de Lei in 
Leimuiden.  
Kristel van Goozen, directeur van de Lei, 

heeft ons verteld over het proces dat tot 

het kindcentrum in Leimuiden heeft geleid. 

Een proces dat veel gelijkenissen kent met 
het proces van KC Noord, waaronder de 
fusie van diverse basisscholen en de 
samenkomst van onderwijs en opvang. 
De medewerkers kregen de gelegenheid 
om een kijkje te nemen in het kindcentrum 
en uit te wisselen wat wij van het verhaal 
van de Lei mee gaan nemen. Wat zouden 
wij ook kunnen doen en wat zijn punten die 
we meenemen als tip om juist niet te 
doen? 
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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. 
Daarin zullen we ook  dieper ingaan op een 
aantal onderwerpen die in de vorige 
ouderbijeenkomst zijn genoemd. Uiteraard is 
er dan ook weer ruimte voor het stellen van 
vragen.  
De vragen en tips vanuit de vorige bijeenkomst 
nemen we mee bij het vormgeven van de 
bijeenkomsten in januari en mei. 
 
 

 
 
 
De volgende projecten en thema’s komen aan 
bod: 
• Ontwikkelingen rondom het Sportpad 

en IKC – gemeente Kaag en Braassem 
(waaronder een concept 
bestemmingsplan) 

• Tech Campus De School - Verdel ICT en 
Media 

• Locatie Woelige Baren, project 
‘Braassemzicht’ - Thunnissen b.v. 

• Buitendienst - gemeente Kaag en 
Braassem 

• Verkeerszaken, Weg en Groenbeheer - 
gemeente Kaag en Braassem 

• Duurzaamheid en Energie - gemeente 
Kaag en Braassem 

 

Ouderbijeenkomsten 

Themamarkt Sportpad en Oude Wetering 
 
 
 
 
Binnenkort is er een themamarkt over het 
Sportpad en projecten en thema’s die in Oude 
Wetering spelen.  
Deze themamarkt vindt dinsdag 11 oktober 
plaats in de sporthal van De Tweesprong,  Lucas 
van Leydenlaan 2 in Roelofarendsveen. Er is 
een inloopmogelijkheid tussen 16:30 uur en 
20:30 uur. 
U kunt tijdens de themamarkt in gesprek gaan 
met medewerkers van de gemeente over 
meerdere onderwerpen. Ook zijn ontwikkelaars 
en initiatiefnemers aanwezig die u graag 
informeren over hun plannen.  
 



  

 

  
 
 

 

Verdere informatie en bij wie kunt u 

terecht met vragen? 
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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! 
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. 
 

 
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 
 
Maaike van Leijden 
Leidinggevende Kindkracht 0/12 
maaikevanleijden@kindkracht.nl 
 
Ton Kuiters 
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 
 

 

https://sportpad-in-beweging.nl/
mailto:mandyvanveen@kindkracht.nl

