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Inleiding
Aan de Touwlaan wordt een prachtig en krachtig kindcentrum gerealiseerd.
In dit spiksplinternieuwe gebouw zal de fusieschool Fatima/Nicolaas, samen
met kinderopvang SKIJ onderdak gaan bieden aan kinderen in de leeftijd
van 0-13 jaar.
Over een mooie en passende naam voor het kindcentrum gaan we in 2019
nadenken. We komen daar in de volgende nieuwsbrief, zo rond begin maart
2019, op terug want we hopen dat u dan met ons mee wilt denken!
Naast de naamgeving buigen we ons de komende maanden ook over de gezamenlijke werkwijze, pedagogische visie en de inrichting van het gebouw.
We houden u over de vorderingen uiteraard op de hoogte.
Met elkaar zorgen we voor een “Prachtig en Krachtig Kindcentrum.”
Martijn Steur, Directeur fusieschool Fatimaschool/Nicolaasschool en
directeur Kindcentrum Touwlaan.
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Wat is een kindcentrum?
De wereld van de toekomst is wat kinderen ervan maken.
Kinderen moeten zich goed op die toekomst, en op de wereld van morgen,
kunnen voorbereiden.
Om dat voor elkaar te krijgen, werken door het hele land kinderopvang,
peuteropvang en onderwijs steeds meer samen. Op gelijkwaardige basis in
een zogenoemd Integraal Kind Centrum (IKC).
In zo’n IKC of kindcentrum werken onderwijs en opvangpartners dus samen
om voor kinderen een rijke leeromgeving, (specialistische) ondersteuning
en een uitdagend aanbod te realiseren. Het Kindcentrum is een ‘community’
waarin intensief wordt samengewerkt met (jeugd) zorg, welzijn, sport, de
bibliotheek, de bewoners en cultuur. Daarbij zijn de ouders de natuurlijke
bondgenoten.
De kernpartners van IKC De Touwlaan zullen in het kindcentrum dus intensief samen gaan werken om bovenstaande mogelijk te maken.
Samenwerken om verder te komen in het belang van kinderen.
En van u als ouders. Samen maken we immers meer mogelijk, of zoals we
ook wel zeggen, 1+1 = 3.
In deze nieuwsbrief die bestemd is voor alle ouders en betrokkenen van het
kindcentrum, stellen we ons aan u voor en informeren we u over een aantal
ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier en mocht u vragen hebben,
loopt u gerust langs bij één van de leidinggevenden.
Job van Velsen, inhoudelijk projectleider Kindcentrum Touwlaan.
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Mogen we ons voorstellen?
De Fatimaschool
De Fatimaschool staat voor “gevoel en verstand gaan hand in hand”.
Wij geloven dat kinderen die ‘ goed in hun vel zitten’, zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
Hiervoor zijn een goede relatie en vertrouwen nodig; vertrouwen in jezelf, in
de ander en in je omgeving. We kunnen en willen elkaar hierbij helpen.
De samenwerking met ouders hierbij is essentieel.
Met de kernwaarden vertrouwen, welbevinden, betekenisvol en samenwerken geven wij de kinderen op hun eigen niveau de mogelijkheid zich te
ontwikkelen en zo eruit te halen wat erin zit.
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Mogen we ons voorstellen?
Kinderopvang SKIJ
Kinderopvang SKIJ is een puur IJsselsteinse organisatie en in handen
van 2 zussen, Corine en Ingrid de Jong.
Kinderopvang SKIJ biedt momenteel peuteropvang, VSO en BSO aan
op de Touwlaan.
Onze organisatie kenmerkt zich door een gedreven, enthousiast
team van leid(st)ers, een ruim aanbod van activiteiten, kleinschalige
opvang en korte lijnen. De pedagogische expertise staat dan ook bij
SKIJ hoog in het vaandel.
In het nieuwe kindcentrum zal kinderopvang SKIJ een kinderdagverblijf starten voor kinderen van 0-4 jaar. Daarnaast zullen we in het
kindcentrum VSO en BSO aanbieden.
Kinderen krijgen hier onderwijs én opvang.
We vinden het belangrijk om het beste van kinderen naar boven te
krijgen, leren door “beleven”, “ondernemen” en doen “waar je goed in
bent” (talenten). Dit laat kinderen groeien.
Het kind centraal stellen is 1 van de grondbeginselen van onze organisatie. Eerst zorgen dat een kind zich veilig voelt om vervolgens te
kunnen groeien.
Bouwen aan een kindcentrum betekent samen met de basisscholen
een mooie locatie ontwikkelen waar kinderen de hele dag met plezier verblijven.
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Mogen we ons voorstellen?
De Nicolaasschool
De Nicolaasschool is een katholieke basisschool en vormt een stuk van je
leven.
Leren kan alleen als een kind lekker in “zijn vel” zit. Meer uit jezelf halen dan
je dacht is de drijfveer.
Samenwerken betekent dat kinderen inzien dat er ook iets van jou gevraagd
wordt.
Verantwoordelijkheid ontstaat in een klimaat waar duidelijke regels en
afspraken gelden voor mens en natuur.
Zelfstandigheid en respect voor elkaar zijn belangrijke begrippen.
Kinderen realiseren zich dat zij uniek zijn maar deel uitmaken van een groep
en zodoende niemand iets doet waar een ander last van heeft.
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Informatieavond en intentieverklaring
Onlangs was er op de Nicolaasschool een informatieavond over de nieuwbouw én de ondertekening van de intentieverklaring.
Met de ondertekening van deze verklaring laten de samenwerkende partijen (SKIJ, Trinamiek én de gemeente) zien dat ze intensief samenwerken om
een prachtig en krachtig Kindcentrum te realiseren aan de Touwlaan.
Namens de gemeente nam Anastasia van der Lugt (voormalig wethouder)
kort het woord, gevolgd door beide bestuurders, René van Harten (Trinamiek) en Corine de Jong (SKIJ). Ook spraken Ruud (Nicolaas), Ingrid (SKIJ) en
Martijn (Fatimaschool en directeur van de fusieschool) over het visiedocument dat is opgesteld voor het IKC Touwlaan

“Een prachtig krachtig kindcentrum”
Klik hier voor het Visiedocument.
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Naast het officiële gedeelte was ook de architect van het gebouw aanwezig (Marjon Mors van SVP architecten). Zij nam de aanwezigen mee in het denk- en ontwerpproces. Ze hebben gekeken naar de historie
en de omgeving van de Touwlaan. Steekwoorden hierbij zijn: kasteel, landbouwgronden, kassen, kloosters. En met het klooster als metafoor (een rondgang, onderwijs, veiligheid) zijn ze in samenspraak met
ons gekomen tot een PRACHTIG ontwerp. Naast de tekeningen was er ook al een filmpje van het gebouw
te zien. Die beelden willen we niemand onthouden uiteraard.
Klik hier voor de beelden.
In de centrale hal zijn de plattegronden en tekeningen van het ontwerp te zien.
Mochten er vragen over zijn loop even langs bij Martijn, Ruud of Ingrid.
We kijken terug op een geslaagde avond!

We wensen u een vrolijk kerstfeest
en een heel gelukkig 2019!
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gezamenlijke partners van Kindcentrum Touwlaan te IJsselstein. Met de nieuwsbrief willen we omwonenden,
ouders, toekomstige gebruikers en andere belangstellenden informeren
over de vorderingen van de bouw en de inhoudelijke ontwikkeling van het
kindcentrum.
Regie en redactie:
Job van Velsen, EtuConsult, jobvanvelsen@etuconsult.nl
Ontwerp en opmaak:
Anja van Ekris
Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de websites van alle betrokken organisaties.

