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Beste ouders, verzorgers,
Een maandje of vier duurt het nog, en dan gaan we verhuizen naar ons nieuwe gebouw. Terwijl op het
kinderdagverblijf, de voorschool, de school en op de BSO alles gewoon zijn gang gaat, werken we achter de
schermen al hard aan de verhuizing. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen rond de bouw. Wist u dat het nieuwe gebouw als alles goed gaat al voor de kerstvakantie klaar
is? We gaan er dan nog niet in, want we hebben tijd nodig om onze ruimtes in te richten. U leest in deze
nieuwsbrief ook over het verschil tussen een brede school en een IKC, over het nut van logopedie in hetzelfde
gebouw en over de plannen van SPIN.
Voortgang van de bouw
De bouw van ons nieuwe Kindcentrum ligt nog steeds op schema. Het is de bedoeling dat het gebouw in
december helemaal klaar is. Daarna begint voor ons de grote klus van het inrichten van de ruimtes. Denk
bijvoorbeeld aan het ophangen van digiborden, het inrichten van het ICT-netwerk, en het aanschaffen van
meubels, spel- en ontwikkelingsmateriaal en bedjes voor de kinderopvang. We hebben ruim twee maanden de
tijd om alles piekfijn in orde te maken. Ook de andere partners, zoals de logopedist en de fysiotherapeut,
gebruiken de eerste maanden van 2014 om zich voor te bereiden op de verhuizing. Alleen de jeugdtandarts
gaat eerder in het gebouw, al vanaf half januari.
Intussen is er deze week een begin gemaakt met de inrichting van het speelterrein. Volgens de planning is het
verharde deel van het schoolplein begin februari klaar. Het plein, inclusief het basketbalveld met de 'tribune'
kan dus vanaf de verhuizing volledig gebruikt worden. De groenstrook met speeltoestellen is wat later klaar,
want sommige planten en bomen kunnen pas in april of mei geplant worden.
Het nut van logopedie
In ons nieuwe gebouw komt een behandelkamer voor de logopedist. Zij zit momenteel een paar dagen per
week in het gebouw van Basisschool de Vijf Sterren en verhuist straks mee naar het integraal kindcentrum
(IKC). Het is handig om een logopedist zo dicht in de buurt te hebben. Zij kan ons helpen om snel en effectief
in te schatten of de spraakontwikkeling van een kind extra aandacht nodig heeft. Bij logopedie denk je al snel
aan een kind dat de 'r’ bijvoorbeeld niet kan uitspreken. Maar een logopedist kijkt niet alleen hoe een kind de
letters en zinnen uitspreekt. Het gaat bij logopedie ook over zaken als stotteren, heesheid of
gehoorproblemen. Er komt dus best wat bij kijken.
Als er zorgen zijn over de spraakontwikkeling van een kind, dan kan het doorverwezen worden naar de
logopedist in ons eigen gebouw. Zij voert een 'logopedisch onderzoek’ uit. Uiteraard gebeurt dit in overleg
met de ouders. Ouders kunnen hun kind ook zelf voor zo’n onderzoek aanmelden. Als uit het onderzoek blijkt
dat er iets aan de hand is komt er een overleg tussen de logopedist, de ouders en de leerkracht of medewerker
van de opvang. Misschien spreken zij af dat het kind over een paar maanden weer gecontroleerd wordt. Of de
ouders krijgen adviezen om het kind te begeleiden, of er wordt een aantal afspraken bij de logopedist gepland.
Samen meedoen aan de boekenweek
In het integraal kindcentrum De Vijf Sterren werken de school, de voorschool en de kinderopvang samen. Zo
hebben we met zijn allen actief meegedaan met de Boekenweek. Die ging dit jaar over sport en bewegen, en
had als thema Klaar voor de start! De kinderen van de BSO maakten bijvoorbeeld een spandoek, dat werd

gebruikt bij de aftrap van de Kinderboekenweek. Ook hebben de kinderen slingers gemaakt van
sporttekeningen. Die zijn in de basisschool opgehangen. Zelfs ouders hebben hun steentje bijgedragen. Zij
knutselden samen met de kinderen een hele stapel medailles in elkaar. De medailles zijn als afsluiting van een
sportieve activiteit – waarbij ook de ouders zich van hun beste kant lieten zien - uitgedeeld aan de kinderen.
Spannende speeltuin als speelplein
Het speelplein bij het nieuwe gebouw wordt ingericht door SPIN (Speeltuinen in Noord). Maarten Okx van
Stichting SPIN vertelt: “We gaan er een prachtige speeltuin van maken, waar de hele dag medewerkers van
SPIN aanwezig zijn om kinderen te begeleiden in hun spel. Zij proberen daarbij aan te sluiten op wat de
kinderen willen. Dat kan sport of spel zijn, maar ook meer in de creatieve hoek zitten met mozaïeken of
knutselen.”
De speeltuin is in de zomer én in de winter geopend. “Van dinsdag tot en met donderdag vanaf 10 uur ‘s
ochtends, en op maandag en vrijdag vanaf 12 uur. In de winter gaan we om 17.00 uur dicht en in de zomer om
18.00 uur. De meeste activiteiten vinden buiten plaats, maar als het nodig is hebben we binnen een kleine
ruimte waar we met 10 tot 15 kinderen iets leuks kunnen doen.”
De speelplaats krijgt bepaald geen standaard inrichting. “Het is echt iets anders dan een paar klimrekjes. Er is
een mooi plan gemaakt voor de inrichting door een ontwerpbureau (Carve). Het thema wordt ‘natuur’. Er
komt een palenbos, een hangmat, waterspel en een klimtoren met glijbaan. Het wordt echt een spannende
speeltuin met veel uitdaging.” Ook kinderen met een beperking kunnen spelen op deze speeltuin. In het
ontwerp is hier rekening mee gehouden.
Voor de medewerkers van SPIN is het een extraatje dat de speeltuin verbonden is aan het kindcentrum. “We
zien de kinderen in de pauze al en 's middags weten we wanneer we ze kunnen verwachten. Onze
medewerkers, Adrie en Mirjam, kennen veel kinderen trouwens al. We hebben samen een filmpje gemaakt
over de bouw van het kindcentrum en met kinderen van de BSO hebben we vorig jaar een maquette van de
nieuwe speeltuin gemaakt. Vroeger was er een andere speeltuin de Duinpan in de wijk. De speeltuinleiders
hebben dus in deze buurt gewerkt. Nu is die oude Duinpan gesloten en veranderd in een braakliggend stukje
grond. Maar de kinderen krijgen er straks iets veel mooiers voor terug!”

De natuurspeeltuin wordt mogelijk gemaakt door: Jantje Beton, Stichting Hulp na onderzoek, Jan van Borkfonds,
NSGK, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, VSB Fonds en het SKANfonds, Stadsdeel Amsterdam Noord, SPIN en
Tinteltuin.
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