
                                                                                  
 

  

 

Nieuwsbrief 

11 maart 2022 
Aan ouders en omwonenden IKC Vossepark 

 

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

 
Oplevering 
 
Ons prachtige gebouw is klaar. Wat zijn we blij! 
Donderdag 10 maart heeft wethouder Karin 
Hoekstra de sleutel officieel overhandigd aan 
bestuurder Omar Ramadan (Sophia Scholen) 
en directeur Paula Bernsen (BLOS 
Kinderopvang).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook was er een kleine afvaardiging aanwezig 
van CBB Bouwmanagement B.V. en De Geus 
Bouw. Via deze weg willen we hen nogmaals 
bedanken voor de fijne samenwerking en de 
bouw van ons mooie en duurzame IKC.  

Wat het gebouw zo duurzaam maakt? De 
keuze van materialen, de flexibele structuur 
van het gebouw, de compacte inzet met als 
resultaat een kleinere CO2-footprint, 
groenstroken tegen de gevel en op het 
speelplein zoveel mogelijk natuurlijke 
speelobjecten, zoals boomstammen, stenen en 
een wilgentunnel. Minimale verharding dus en 
zo veel mogelijk hergebruikte materialen.  

We kijken enorm uit naar de eerste schooldag 
in ons nieuwe pand. Deze staat gepland op 
maandag 28 maart. Verderop leest u er meer 
over. 

 

Inrichting  
 
De prachtige uitstraling van het pand vraagt 
om een passende inrichting. Uiteraard hebben 
we de meubels zorgvuldig uitgezocht. Ze 
sluiten mooi aan op de vormgeving van het 
pand. Veel hout en lichte kleuren met een 
stoer randje. Duurzame meubels waar we 
jarenlang plezier van gaan hebben, afgestemd 
op leeftijdsgroepen. En extra leuk; de kinderen 
mochten proef zitten. Want het kan er allemaal 
heel mooi uitzien, de veiligheid en het comfort 
zijn natuurlijk net zo belangrijk.  

 

Verhuizing 

Er gebeurt al veel in en om het pand  in 
voorbereiding op onze verhuizing. Tussen 17 
en 27 maart worden er veel spullen geleverd. 
Ook vindt dan de verhuizing plaats. We doen 
ons uiterste best om eventuele overlast te 
voorkomen. 

 



                                                                                  
 

  

 

 

Eerste schooldag 28 maart 
 
Maandag 28 maart is het dan zover; onze 
eerste schooldag in ons nieuwe pand. 
Ontzettend leuk, maar ook een beetje gek. Het 
gebouw waar we tientallen jaren hebben 
gewerkt of al een aantal jaar een fijne 
schooltijd hebben gehad, laten we achter ons.  

Hoe ziet maandag 28 maart eruit? 
 
Maandag 28 maart starten we om 08.25 uur op 
de huidige locatie aan de Thorbeckelaan. Om 
08.35 uur lopen we gezamenlijk naar het IKC. 
Daar tellen we samen af voordat de kinderen 
met hun juf of meester naar binnen gaan. 
Eindelijk kunnen ze met eigen ogen hun 
nieuwe plek zien!  

 

Verkeerssituatie rondom IKC - 
Veilig naar School  

Het nieuwe gebouw wordt op 28 maart in 
gebruik genomen. Het plan is om zo snel 
mogelijk een rotonde te realiseren. Hiervoor 
moeten eerst bestemmingsplanprocedures 
worden doorlopen. In de tussentijd neemt de 
gemeente maatregelen om het van en naar 
school gaan zo veilig mogelijk te maken. 

Zo worden er waarschuwingsborden “zebra-
oversteek” met een gele achtergrond en met 
dynamische LED-signalering geplaatst. Deze 
oversteeksignalering werkt met een drukknop. 
De ouders en leerlingen kunnen de 
signaleringslichten activeren door de drukknop. 
Het verkeer wordt dan door de knipperende 
lichten gewaarschuwd voor overstekende 
voetgangers.  

De gemeente streeft ernaar de borden en 
signalering voor 28 maart te plaatsen. Als dit 
niet lukt, zetten we in de ochtendspits, tussen 
8.00 uur en 9.00 uur, tijdelijk verkeersregelaars 
in om de ouders en leerlingen te helpen 
oversteken.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Professionals in het IKC 
 
Binnen het IKC gaan de twee teams van BLOS 
Kinderopvang en Sophia Scholen met elkaar 
samenwerken. De krachten worden gebundeld 
en de kennis en ervaring uit zowel de 
kinderopvang en het onderwijs smelten samen. 
Een unieke mix van pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten die met elkaar 
zorgdragen voor de doorgaande leerlijn van 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  
 
In de aanloop naar de opening van het IKC 
zochten de twee teams elkaar al regelmatig 
op. Zo vond er afstemming plaats over hoe de 
kinderopvang en het onderwijs zo goed 
mogelijk op elkaar aan kunnen sluiten en werd 
er bij elkaar op de werkvloer inspiratie 
opgedaan.  
 
De verbondenheid met de buitenschoolse 
opvang is de afgelopen periode al vergroot 
doordat deze zich sinds een half jaar in de 
school bevindt. Deze zal alleen maar groeien 
op het moment dat beide teams gezamenlijk 
optrekken in hetzelfde pand. Natuurlijk leren de 
twee teams elkaar ook op persoonlijk vlak al 
beter kennen, het eerste gezamenlijke 
teamuitje stond in het teken van kennismaking 
en was een groot succes. De leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers kijken er enorm 
naar uit om de samenwerking straks verder 
voort te zetten in het IKC. 

 

Nieuwe website  

Natuurlijk kunnen we hier nog veel meer 
vertellen over onze samenwerking, 
gezamenlijke visie, opvangmogelijkheden etc. 
Maar we raden je aan om eens een kijkje te 
nemen op onze nieuwe website. Hier vindt u 
alle informatie die u nodig heeft. Toch nog 
vragen? Bel of mail gerust, of kom gezellig 
langs. 
www.ikcvossepark.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikcvossepark.nl/


                                                                                  
 

  

 

 

Social Media 

Vanaf heden kunt u al onze activiteiten volgen 
op onze eigen Instagram pagina. Volgt u ons 
ook op ikc_vossepark?  

 

Officiële opening voor geïnteresseerden 

We begrijpen heel goed dat iedereen in de 
omgeving graag een kijkje neemt in ons 
nieuwe IKC.  

Op 13 mei is de officiële opening gepland voor 
alle leerlingen, ouders en betrokkenen. 

Op 14 mei organiseren we een open ochtend 
tussen 10 en 12 uur voor omwonenden. 

Meer informatie volgt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen? 

Neemt u gerust contact op met Friedeke van 
der Lei, directeur van IKC Vossepark via 
directie.vossepark@sophiascholen.nl of 
Lieneke Goedhart, vestigingsmanager 
kinderopvang via 
lgoedhart@wonderlandkinderopvang.nl. 
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