Kindcentrum in Workum!
De Pipegaal, It Finster en Kidsfirst
Het Kindcentrum Workum, …..het gaat door!
Wat weten we al lang van de nieuwbouwplannen voor OBS De Pipegaal en
CBS It Finster! In 2015 is dit nieuwbouwtraject gestart voor de beide scholen. Er is
veel overleg geweest met de beide schoolorganisaties Gearhing en Nije Gaast en de
gemeente.In dezelfde periode liep ook het traject ‘Rolpeal’. Inmiddels staat er een
prachtig nieuw sportgebouw.
De bouw en alle overleggen met betrekking tot de Rolpeal hebben voor vertraging
gezorgd voor de bouwplannen van de beide scholen. Vertraging, waardoor onze
plannen moesten worden bijgesteld aan de nu geldende maatstaven en richtlijnen
van de gemeente en van de landelijke richtlijnen voor de bouw van scholen. Die
waren anders dan in 2015, wat lang het uitgangspunt was.
We zijn ontzettend blij dat de vaart er nu weer in zit en dat, door de politieke inzet
van toenmalig wethouder Stella van Gent, ook de kinderopvang een plek kan krijgen
in dit nieuwe gebouw. Plaatselijk belang en de beide onderwijsorganisaties wilden dit
erg graag. Een saillant detail: in dit traject hebben we inmiddels met drie
wethouders samengewerkt die allemaal hetzelfde doel voor ogen hadden en hebben:
met elkaar een prachtig Kindcentrum in Workum ontwikkelen.
De architect van het gebouw van dit nieuwe ’Kindcentrum Workum’ is
architectenbureau Kristinsson uit Deventer. Ze staan bekend om hun creatieve en
inspirerende vertaling in de scholenbouw.
Achter de schermen is er heel veel overleg geweest om alles af te stemmen, hobbels
weg te nemen en door te spreken. Het hele bouwproces wordt professioneel
begeleid door Lindhorst huisvestingsadviseurs uit Hoogeveen.
De beide scholen hebben een onderwijsvisie voor de toekomst ontwikkeld, die
vertaald wordt in de bouw voor beide scholen. Een gebouw, gericht op de toekomst.
Daar zijn we trots op!
En wat fantastisch dat de kinderopvang ‘Kidsfirst’ ook een plek krijgt in het gebouw.
De ruimte hiervoor is gesitueerd aan de voorkant, precies in het midden van het
gebouw, centraal dus. Aan beide kanten van de kinderopvang komen de ingangen
voor de beide scholen.
Het gebouw krijgt een verdieping. Beide scholen hebben een beneden en een
bovendeel. Ieder dus een eigen vleugel. We delen de gemeenschappelijke
middenruimte.
Het wordt een geheel duurzaam gebouw. Door de beide onderwijsorganisaties wordt
extra geïnvesteerd in meer zonnepanelen waardoor we met het gebouw nu
voorlopen op de huidige bouwbesluiten en klaar zijn voor de toekomst! Een prachtig
initiatief!

Wanneer u vanaf de Weverswei het gebouw gaat zien, ziet u de zijkant. De voorkant
loopt in het verlengde van de weg. Een hele ruime voorkant. Met daartegenover het
speelplein. Op dit moment zijn de scholen en de kinderopvang bezig een groen
speelterrein te ontwikkelen. Veel minder betontegels, wel meer afwisselende
speelmogelijkheden. En dan denken we niet aan alleen speeltoestellen. Een
buitenomgeving met stimulansen tot ander spel en anders leren. Uit onderzoek blijkt
o.a. dat kinderen zich na de pauzes dan beter kunnen concentreren.
De bouwtekeningen zijn klaar. De omgevingsvergunning is verleend door de
gemeente. De aanbesteding voor de bouwkundige zaken en ook voor
installatietechnische werkzaamheden vindt in april plaats. Alles gericht om de bouw
te kunnen laten starten in de zomer van 2021.
We rekenen op een jaar werken aan bouw en pleininrichting. Onze koers ligt erop om
net voor de zomervakantie 2022 het gebouw in gebruik te nemen. Wat kijken we als
scholen en kinderopvang daar naar uit!
Met de tekeningen geven we u nu alvast een blik op en inkijkje in het nieuwe
gebouw. Wanneer het zover is, ontmoeten we u allen graag in het nieuwe
Kindcentrum in Workum!

