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De vakantie staat voor de deur, nog een paar dagen en dan is ons
Kindcentrum voor een aantal weken gesloten. Een mooi moment om u nog
even te informeren over hoe het met de renovatie- en bouwplannen staat.
Wat is er tot nu toe gebeurd?

Wat is onze visie op (ver)bouwen?

Afgelopen schooljaar is MosaLira (de stichting
waar de school onderdeel van uitmaakt)
gestart met onderzoek naar de haalbaarheid
voor de renovatie inclusief uitbreiding van
Kindcentrum Wolder. De projectgroep
heeft samen met de teams van school en
kinderopvang en een vertegenwoordiging
van ouders gesproken over de visie op
onderwijs en opvang en hoe dit in een
gebouw uit zou kunnen zien. Inmiddels heeft
huiswerk architecten de eerste zogenaamde
inpassingsstudies verkend. Hierbij worden
scenario’s ontwikkeld en afgestemd met de
zogenaamde ‘bouwheer’ MosaLira. Vervolgens
wordt gekeken in hoeverre de eisen en wensen
van de verschillende groepen in het bestaande
gebouw kunnen worden ingepast.

Het renoveren van een gebouw is een ding, de
visie over hoe je dat gebouw wil gebruiken is net zo
belangrijk, misschien wel belangrijker. We maken
onze renovatieplannen vanuit de gedachte van een
kindcentrum. Een plek waar we als basisschool,
kinderopvang en peuterspeelzaal zowel inhoudelijk
als organisatorisch samenwerken. In ons geval zijn
daar basisschool Petrus & Paulus (onderdeel van
MosaLira) en Samen Spelen bij betrokken. In overleg
met leerkrachten, pedagogisch medewerkers,
MR ouders en leerlingen is eerder al een concept
visiedocument opgesteld. Daarin staat wat we
precies voor ogen hebben: een kindcentrum waarin
diverse kindpartners vanuit één pedagogisch plan
en één aanpak voor elk kind samenwerken. Samen
bieden we op innovatieve wijze thuisnabij onderwijs,
kinderopvang en ontspanning.

Doel is om de komende periode samen met
de Gemeente Maastricht, MosaLira en Samen
Spelen een juiste balans te vinden tussen
het hergebruik van bestaande ruimten en
het toekomst bestendig verbouwen van het
Kindcentrum. Hierbij kijken we vooral naar wat
er nodig is voor de ontwikkeling van het kind,
hoe een gebouw optimaal kan bijdragen aan
samenwerken en hoe het gebouw duurzamer
gemaakt kan worden. Wij kijken er dan ook
naar uit om na de zomervakantie, samen met
alle betrokkenen verder te werken aan ons
nieuwe Kindcentrum Wolder!

Vragen?

Heeft u vragen over zaken in dit Bouwbericht of over
het project? Neemt u dan gerust contact op met
MosaLira. U kunt ons mailen (info@mosalira.nl) of
bellen (tel.: 043-3540133).
Ontvangt u dit bouwbericht per post en
zou dit ook digitaal via de mail mogen?
Laat ons dit weten door een mail te sturen aan
info@mosalira.nl zodat we uw gegeven op kunnen
nemen in ons adressenbestand.

