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Op dit moment wordt druk gebouwd aan de Nieuwe School Uithuizen. Via deze nieuwsbrief
informeren wij u over de voortgang. Naast de informatie van de aannemer treft u in deze Nieuwsbrief
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Samenwerking
In de nieuwe school Uithuizen werken de 3 schoolbesturen samen om samen een
totaalaanbod voor de kinderen van 0 tot 13 jaar aan te bieden, in nauwe samenwerking met
de gemeente Eemsmond. Hierbij staat de vraag: “Wat willen we met elkaar bereiken voor de
kinderen in Uithuizen?” centraal.

Een Nieuwe School in Uithuizen voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
De Nieuwe school Uithuizen (NSU) biedt opvoeding, onderwijs en begeleiding aan kinderen,
zodat zij hun talenten en mogelijkheden leren kennen, ontwikkelen en gebruiken. Dit alles
met respect voor de ander, zichzelf en de omgeving. Vanuit een gezamenlijke pedagogische
visie werken de partners samen aan doorlopende ontwikkelingslijnen, dag arrangementen en
kind nabije zorg. De NSU is een gemeenschap waarin intensief wordt samengewerkt met
(jeugd)hulp, welzijn, sport en cultuur. De professionals werken vanuit het belang van
kinderen en brengen kennis uit verschillende disciplines samen. Daarbij zijn de ouders hun
natuurlijke bondgenoten.
Drie scholen werken hierin samen met een aanbieder in de voorschoolse periode. Omdat er
een nauwe samenwerking ontstaat tussen kinderopvang en onderwijs kan er een
doorgaande lijn uitgezet worden rond de ontwikkelingen van de kinderen.
Alle aandacht voor uw kind in een continue en ononderbroken ontwikkelingslijn voor alle
kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

Doorlopende lijn in preventie en ondersteuning
We willen doen wat goed is voor kinderen. Dat betekent dat we kinderen zoveel mogelijk
binnen boord willen houden in de NSU, in het regulier onderwijs en opvang. Daarvoor is
passend onderwijs en jeugdhulp nauw verbonden in en met de NSU. De scholen hebben
goed inzicht in problematieken van ouders en kinderen en bieden vanuit dit inzicht een
aanbod aan passend onderwijs en ondersteuning. De vorm van ondersteuning is afhankelijk
van wat nodig is.

Visiedocument
De scholen hebben hun visie op onderwijs in de Nieuwe School Uithuizen vervat in een
visiedocument. In het visiedocument is het kind centraal gesteld, zo veel mogelijk aandacht
voor uw kind en de ontwikkeling in de periode tussen 0 en 13 jaar!
Dit visiedocument is op school in te zien. Wilt u dus meer weten over deze visie, ga dan naar
een van de drie scholen: hier leggen ze u graag uit hoe de visie er uit ziet en hoe ze tot deze
visie zijn gekomen.

Voorschoolse periode
De schoolbesturen maken in het voorjaar van 2017 een keus in de partner waarmee ze in
zee willen gaan, om de opvang voor de 0-4 jarige zo goed mogelijk in te vullen.
Op dit moment wordt gekeken op welke wijze deze aanbieders gehuisvest kunnen worden.
Hierover zijn de bestuurders en de gemeente in overleg. Mogelijk krijgt de NSU in de 2e fase
een aanpassing.

De afgelopen 3 maanden
De afgelopen 3 maanden is er al veel gebeurd op het terrein aan de Oude Tilsterweg in
Uithuizen. Hier zal voor de basisscholen OBS Brunwerd, CBS Koning Willem-Alexander en
RKB De Schelp door Hesco Bouw uit Stadskanaal de nieuwe school worden gebouwd. Deze
mooie school zal aardbevingsbestendig worden uitgevoerd.
Na het inrichten van het
bouwterrein in december 2016
zijn aansluitend de
graafwerkzaamheden gestart
voor de fundering. Na het
aanbrengen van de heipalen en
de fundering kon begonnen
worden met het leggen van de
vloer van de 1e verdieping.
In week 9 zijn de houten
binnenwanden geplaatst. Deze
zijn geproduceerd in de eigen
werkplaats van Hesco Bouw.
Met een drone zijn de bouwactiviteiten vastgelegd. Op de foto zijn de eerste binnenwanden
van de begane grond goed te zien.
Vanaf woensdag 8 maart j.l. is begonnen met het aanbrengen van de vloeren op de 1e
verdieping. De vloer die hier toegepast wordt is een bollenplaatvloer. Over deze
bollenplaatvloer wordt een laag beton gestort. De bollen zorgen voor een behoorlijke
gewichtsbesparing en hebben de juiste eigenschappen om veiligheid te bieden bij een
aardbeving.

Wat gaat er nu gebeuren?
Hesco Bouw gaat de komende
maanden verder met de opbouw
van de nieuwe school. In de week
12/13 wordt de wapening
aangebracht en het beton op de
bollenplaatvloer gestort, de
installateur heeft voor die tijd de
leidingen in de vloer aangebracht.
Vervolgens zal de staalconstructie
op de 1e verdieping worden
geplaatst. Week 16 belooft een
spectaculaire week te worden.
Dan worden de gelamineerde
houten dakvloerelementen op de
staalconstructie gehesen.

Einddatum
Een exacte datum voor de ingebruikname is nog niet te geven. In ieder geval is het wel de
verwachting dat eind 2017 de leerlingen van OBS Brunwerd, CBS Koning Willem
Alexanderschool en de RKBS De Schelp hun intrek nemen in het nieuwe schoolgebouw. In
het nieuwe jaar zijn dan de 3 scholen met de aanbieder voor de jonge leerlingen samen
onder 1 dak gehuisvest!

Klachten
Uiteraard probeert Hesco Bouw er alles aan te
doen overlast voor de omgeving te voorkomen.
Mocht u toch blijven overlast ervaren, kunt u de
klacht melden op het mailadres:

klachten@hescobouw.nl
Sociale media
Regelmatig worden er berichten en foto’s
geplaatst op onze sociale media en onze website
www.hescobouw.nl

@hescobouw

@hescobouw

In het volgende nummer van deze
nieuwsbrief:
- Meer/weer foto’s
- Wat vinden de leerlingen van de
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- Kleuren maken de school
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