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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.

Het KPO Kindcentrum wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Dijk op...
April 
2022 • 2



 Samen 
bouwen wij..

...de teams
7 juni a.s. gaan we met onze teams 
op excursie, om inspiratie op te 
doen voor de uitwerking van ons 
nieuwe kindcentrum. Een bus zal 
ons langs uiteenlopende, eigentijdse 
schoolgebouwen rijden. Het helpt ons 
om te oriënteren wat de mogelijkheden 
zijn en wat we wel en juist niet willen 
voor ons eigen kindcentrum.

...de ouders
Na een lange periode met 
coronabeperkingen zijn we blij dat fysieke 
informatiebijeenkomsten eindelijk weer 
mogelijk zijn. Wij kunnen namelijk niet 
wachten om onze ideeën en de 
vorderingen met de ouders van de scholen 
te mogen delen. Hiervoor organiseren wij 
informatiebijeenkomsten, die in de week 
van 13 juni zullen plaatsvinden. Een 
uitnodiging volgt na de meivakantie.

De Dijk op met…

...de gemeente
Op ons initiatief wordt deze maand door 
de gemeente onderzoek gedaan naar de 
verkeerssituatie rondom de locatie van het 
nieuwe gebouw. Er wordt gekeken op welke 
wijze het nodig is de verkeersroute voor 
leerlingen veiliger te maken. Daarnaast 
wordt onderzocht of er voldoende 
parkeergelegenheid is en of een ‘kiss and 
ride’ strook tot de mogelijkheden behoort.

De architect 
is gekozen!

Voor een veilige 
verkeerssituatie 
rondom de school

Eindelijk fysieke
informatie-

bijeenkomsten

Inspiratie opdoen
voor ons 

kindcentrum

...de architect
In verband met de zoektocht 
naar een geschikte architect, 
vond er op maandag 4 april een 
architectenselectie plaats. Uit drie 
gerenommeerde architectenbureaus 
hebben we een keuze mogen maken. 
Een afvaardiging van de teams 
heeft gekozen voor de architect 
die in werkwijze het beste aansluit 
bij onze wensen, om in nauwe 
samenwerking een nieuw gebouw te 
gaan ontwerpen. De keuze is gevallen 
op ARCOM, onder leiding van ir. Henno 
Westeneng (directeur, architect en 
stedenbouwkundige). Wij kijken erg uit 
naar deze samenwerking en zijn reuze 
benieuwd naar de eerste ontwerpen.
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