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Een periodiek inkijkje in de meest relevante ontwikkelingen en achtergrond-
informatie rondom het nieuwe KPO Kindcentrum in Kortendijk. Vanaf De Dijk bieden 
we u letterlijk en figuurlijk een schitterend uitzicht en overzicht, zodat u niets hoeft 
te missen over de totstandkoming van het nieuwe Kindcentrum.

Nu duidelijk is dat we ook vanuit financieel oogpunt van gemeente Roosendaal een go 
hebben willen we u regelmatig op de hoogte gaan houden van alle ontwikkelingen 
rondom het nieuw te bouwen Kindcentrum. Dat zullen we op verschillende manieren 
gaan doen: via informatiebijeenkomsten (zodra dat weer veilig kan), via nieuwsbrieven, 
maar ook via deze actiefolder genaamd “De Dijk op…”. Deze folder zullen we rondom 
iedere schoolvakantie uitbrengen en zal u voorzien van de meest relevante en recente 
ontwikkelingen en achtergrondinformatie rondom het nieuwe Kindcentrum.



 Samen 
bouwen wij..

...de website
Naast eerder genoemde middelen 
hebben we ook een speciale website 
voor het nieuwe Kindcentrum: 
www.kindcentruminkortendijk.nl 

Op deze website zal, tot aan het 
in gebruik nemen van het nieuwe 
Kindcentrum, heel veel informatie 
te vinden zijn. Zo kunt u straks 
o.a. de ontwerpen van het nieuwe 
Kindcentrum, foto’s en video’s bekijken 
en wordt u meegenomen in het gehele 
proces van ontwerp, sloop, bouw etc. 
De website is nu al te bezoeken!

...informatie-
bijeenkomst
Helaas is de informatiebijeenkomst van 
2 december jl. niet door kunnen gaan 
i.v.m. de coronamaatregelen. Wanneer 
het weer mag (hopelijk begin komend 
voorjaar) zullen we deze uiteraard weer 
organiseren en heeft u de mogelijkheid 
om ons vragen te stellen.

...definitiefase
Graag hadden we u op 2 december al 
heel veel verteld, over waar we nu 
staan en waar we komende tijd naar 
toe gaan. Gelukkig kunt u al veel van 
deze informatie terugvinden op 
www.kindcentruminkortendijk.nl 

Zo zijn we afgelopen maanden, tijdens 
een drietal workshops onder leiding 
van Hevo, al met de teams van De 
Cortendijck, De Saffier en Kober 
Kinderopvang samen gekomen en hebben 
we een soort wensenlijst samengesteld. 
Deze is vertaald naar een zogenaamd 
vlekkenplan. Dit vlekkenplan kunt u bij 
“Documenten” op de website al rustig 
bekijken.

Uiteraard is de mening van de leerlingen 
ook erg belangrijk. Middels een enquête 
vroegen wij hen wat zij belangrijk vinden 
aan een schoolgebouw en aan een 
schoolplein. Ook de enquête kunt u 
op de website bekijken.

De Dijk op met…

...de naam
Zoals de oplettende lezer en kijker zal zien, 
hebben we nog geen naam voor ons nieuwe 
Kindcentrum. Daarom hebben we voor nu een 
samengesteld logo van De Cortendijk en De 
Saffier gemaakt. Heb jij nu een briljant idee 
voor een nieuwe naam? Wij staan altijd open 
voor suggesties en wie weet bedenk jij wel de 
nieuwe naam van het Kindcentrum.

Neem een kijkje 
op de website en 
blijf op de hoogte!

Weet jij een leuke 
naam voor het 
Kindcentrum?

Ook alle kinderen 
mogen meedenken!

Voor meer info 
en al je vragen! 
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Het KPO Kindcentrum maakt onderdeel uit van 

www.kporoosendaal.nl
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Het KPO Kindcentrum wordt mede mogelijk gemaakt door:


