
                                                                                 
 

  

 

  

Nieuwsbrief IKC 
juni 2021 

Aan ouders en omwonenden Basisschool Meer en Dorp  

en Wonderland Kinderopvang Maasdamlaan 

 
 
Inleiding  
 
Deze digitale nieuwsbrief is bestemd voor 
raads- en burgerleden, omwonenden, ouders, 
betrokkenen en geïnteresseerden in het 
project realisatie Integraal Kind Centrum (IKC) 
Hillegom. In deze nieuwsbrief geven wij u 
actuele informatie over de voorbereidingen 
voor het nieuw te realiseren IKC Hillegom op 
de locatie Vosselaan / Weerlaan.  

 
Nieuwe naam en logo IKC 
 
Wat hebben wij ontzettend veel originele 
inzendingen voor de nieuwe naam van ons 
IKC van de kinderen, medewerkers en ouders 
ontvangen. Hartelijk dank allemaal!!  
Naar aanleiding van de inzendingen heeft de 
jury gekozen voor de nieuwe naam: IKC 
Vossepark. De winnaars zijn Max, Martijn en 
Willem. Zij krijgen straks een wall of fame 
stoeptegel op het plein van het IKC. De 
eeuwige roem trofee! 

Bekijk dit filmpje voor de making-off van de 
nieuwe naam en het mooie passende logo van 
het IKC. 

Hoe het logo is ontstaan? De vormgever heeft 
bij het ontwerpen van het logo rekening 
gehouden met de omgeving waarin de school 
staat. Wat je ziet zijn vier jaarringen die 
symbool staan voor de vier ‘leeftijdsgroepen’ in 
ons IKC: tot 4 jaar, onderbouw, middenbouw 
en bovenbouw. De kleuren kun je herleiden 
naar de verschillende culturen en 
achtergronden die in Hillegom aanwezig zijn, 
de ontwikkeling van de kinderen en de 
ontdekkingstocht die ze maken. Daarnaast is 
een belangrijk element De gezonde school, dat 
ook weer in het kleurgebruik zichtbaar is.  
 
Wij zijn erg blij met dit mooie vrolijke logo! 
 

 

 

Nieuw beeldmateriaal  

• Een impressie (Drone filmpje) van de 
buitenkant van het IKC en de 
voortgang van de bouw vind u via 
deze link.  
Beeldmateriaal: © Annemarieke 
Spelten. 
 

• Een impressie in bewegend beeld van 
het IKC en de omgeving vindt u via 
deze link. Leuk om te bekijken! 
Beeldmateraal © Liag architecten en 
bouwadviseurs. 

 

 

 

https://vimeo.com/564649681
https://vimeo.com/553327523
https://www.youtube.com/watch?v=BrMOvQeB6Fw&t=110s


                                                                                 
 

  

 

 

 

Voortgang bouw, planning op hoofdlijnen 
 
De bouw verloopt voorspoedig. 
Op dit moment is de 1e verdiepingsvloer 
gelegd. De gevelkozijnen op de begane grond 
zijn al ingemetseld. De verwachting is dat de 
ruwbouw voor de bouwvak gereed komt. 
Dat betekent dat we vrijwel na de vakantie 
kunnen gaan starten met de afbouw! 
 
We verwachten medio oktober meer 
duidelijkheid te kunnen geven over de 
specifieke datum van oplevering. Dan zal ook 
de terreininrichting opgestart worden. Het 
ontwerp daarvoor is inmiddels afgerond en de 
aanbesteding opgestart.  
  
Het duurzame gebouw heeft een mooie 
vormgeving met ronde hoeken, houtwerk en 
gevelmetselwerk. Het gebouw wordt omsloten 
door veel groen en water.  
  
Binnen in het gebouw hebben we een centrale 
aula waar in de toekomst vele activiteiten en 
ontmoetingen zullen plaatsvinden. We hebben 
inmiddels de laatste fine tuning qua inrichting 
doorlopen. Zo komen we steeds dichter tot de 
daadwerkelijke realisatie van dit mooie nieuwe 
onderkomen. 
 
Inrichting speelterrein en schoolgebouw 
 
Nu de bouw zo snel gaat, krijgen we extra veel 
zin in de verhuizing. Maar eerst nog even flink 
aan de slag. Het schoolplein richten we in met 
mooie en uitdagende speeltoestellen. De 
kinderen kunnen straks heerlijk voetballen, 
klimmen, verstoppen, met zand spelen en 
duikelen.  

Ook bestellen we binnenkort de mooiste tafels 
en stoelen en worden ook de leerpleinen 
ingericht met een echte huishoek voor de 
jongste kinderen en relaxbanken om een goed 
boek te kunnen lezen. Daarnaast worden er 
samenwerkplekken geplaatst en komt er een 
heuse bibliotheek in samenwerking met de 
Bibliotheek op School (BOS).  

Zoals u merkt: we kijken er steeds meer naar 

uit om samen te gaan werken, spelen en leren 

op ons IKC! 

 

 

 

 

 

 

Verkeerssituatie/ aanleg rotonde  

 

De gemeente Hillegom heeft plannen voor een 

rotonde op de Weerlaan ter hoogte van het 

IKC bij de Heemskerklaan / Vosselaan. 

Het plan volgt op een advies van 

verkeerkundig bureau Movares. Door een 

rotonde wordt het autoverkeer bij het kruispunt 

vanzelf iets afgeremd. Dit vergoot de veiligheid 

voor de overstekende kinderen en hun ouders. 

Omwonenden en organisaties rond het 

kruispunt worden betrokken bij de plannen. 

Daarom is op dit moment nog niet bekend 

wanneer de rotonde klaar kan zijn. 

Nieuwe locatiemanager Wonderland 

 

Lieneke Goedhart zal per 1 juli starten als 

locatiemanager bij Wonderland Maasdamlaan. 

Op deze dag zal de huidige locatiemanager 

Amélie Binot ook haar afscheid vieren met de 

kinderen en collega’s op locatie. Daarna start 

zij met haar nieuwe functie als kindplanner 

binnen Wonderland. Wij willen Amélie 

bedanken voor haar inzet en wensen haar heel 

veel werkplezier op de afdeling kindplanning.  

Lieneke stelt zich alvast graag aan u voor: 

 

Ik ben Lieneke Goedhart en ben ruim 10 jaar 

werkzaam in de kinderopvang. Als 

pedagogisch medewerker heb ik op 

verschillende groepen gewerkt en de 

afgelopen jaren ben ik manager van zowel 

kinderdagverblijf opvang als buitenschoolse 

opvang geweest. Ik heb een grote passie voor 

pedagogiek en vind het fantastisch om samen 

met de pedagogisch medewerkers elke dag 

opnieuw een mooie bijdrage te kunnen leveren 

aan de ontwikkeling van de kinderen. Ik kijk er 

dan ook enorm naar uit om samen met het 

team de overstap te maken naar het IKC en 

om deze overgang zo soepel mogelijk te laten 

verlopen.  

 

Vragen? 

Neemt u gerust contact op met Friedeke van 

der Lei, directeur van basisschool Meer en 

Dorp: directie.meerendorp@sophiascholen.nl.  

mailto:directie.meerendorp@sophiascholen.nl

