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Een nieuwsbrief over de nieuwbouw
Sinds de eerste nieuwsbrief (begin 2021) is er veel tijd verstreken maar dat betekent niet dat
er niets is gebeurd. Met deze nieuwsbrief informeren we ouders en andere stakeholders
over de stand van zaken van de nieuwbouwplannen.

Wat was en is het plan?
OBS De Westhoek wil graag, in samenwerking met de voorschoolse voorzieningen van
KidzEiland en Kibeo, een Integraal Kindcentrum (IKC) ontwikkelen. Dit is een centrum waar
kinderopvang en onderwijs met eventueel andere betrokken partijen samenkomen. Deze
partijen vinden dat er een integraal aanbod van spelen, leren en ontmoeten geboden moet
worden.

Dit houdt in dat er een goede doorgaande lijn is tussen de 0-4 jarigen opvang, de
onderwijstak en de buitenschoolse opvang waarbij de opvang 52 weken per jaar open is.
Voor ouders en kinderen een pleisterplaats waar je veilig en vertrouwd opgroeit en waar
een goede basis gelegd wordt voor het leven. De Westhoek en de voorschoolse partijen
werken aan een gezamenlijke visie.

Initiatieffase komt ten einde
Tijdens initiatieffase is de vraag “Op welke locatie kunnen we bouwen ?” steeds
teruggekomen. In Ouddorp centrum zijn immers veel functies rondom de Dorpstienden
gesitueerd. Om hier een antwoord op te kunnen formuleren zal de haalbaarheid onderzocht
moeten worden.

Definitiefase kan worden gestart
Binnenkort start de definitiefase waarin een haalbaarheidsstudie zal worden uitgevoerd.
Daarin wordt onderzocht of realisatie van een Integraal Kind Centrum voor De Westhoek,
KidzEiland en Kibeo mogelijk is aan de hand van meerdere scenario’s.

De partijen streven naar een brede coalitie zodat er een toekomstbestendige voorziening
zal worden gerealiseerd die passend is voor Ouddorp.



Hoe nu verder?
Deze haalbaarheidsstudie zal, naar verwachting, in het derde kwartaal van 2022,  worden
gestart.

Vragen en informatie
Als u informatie wilt over of vragen hebt over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u
contact opnemen met Petra ‘t Hoen, Onno Tillema of Mariëlle Redert.
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