NIEUWSBRIEF
Kindcentrum Tuikwerd

November 2020

In samenwerking met:
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland, Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier, Kids2b en Provincie Groningen

Inleiding
Samen met de basisscholen OBS De Garven, CBS De Vore en
kinderopvang Kids2b is de gemeente tot een deﬁnitieve aanpak
voor de versterkingsopgave van kindcentrum Tuikwerd gekomen.
We praten u graag hierover bij in deze nieuwsbrief.

(Ver)nieuwbouw op
bestaande locatie
In mei is per nieuwsbrief aangegeven dat het principebesluit
genomen was om de weg van bouwkundig versterken van het
bestaande schoolgebouw in te slaan. Met name het niet tijdig
kunnen beschikken over een gedragen en passende nieuwbouwlocatie is een belangrijke reden voor dit besluit geweest. Bij het
onderzoek voor het bouwkundig versterken is echter gebleken
dat dit zoveel ingrijpende aanpassingen aan het bestaande gebouw met zich mee zou brengen, dat deze bijna geheel opnieuw
opgebouwd zou moeten worden. Dit heeft geresulteerd in een
uiteindelijk deﬁnitief voorstel om over te gaan tot (ver)nieuwbouw op de bestaande locatie. Een combinatie van het gebruik
van de bestaande locatie, met een aanpak voor een nieuw
schoolgebouw dat gaat voldoen aan het wensbeeld van een
toekomstbestendig kindcentrum in de wijk Tuikwerd.

school De Vore (Noordkwartier), Kinderopvangorganisatie Kids2b
en Internationale Schakelklassen. Verder wordt getracht ook de
huisvesting van de AZC peutergroep en Kentalis te blijven
continueren.

Locatie en tijdelijke huisvesting
Met de vastgestelde aanpak tot (ver)nieuwbouw op bestaande
locatie, zal de volledige versterkingsopgave plaats kunnen blijven
vinden binnen de huidige contouren van de schoollocatie aan de
Hallehuis in Delfzijl. Dit is binnen de kaders van het hier geldende
bestemmingsplan. Met deze (ver)nieuwbouw zal een deel van de
overmaat van het bestaande gebouw worden weggenomen.
Hierdoor zal geen tijdelijke huisvesting nodig zijn op een andere
locatie.

Ontwerpfase
Het uiteindelijk deﬁnitieve voorstel is in oktober door middel van
een startnotitie in de stuurgroep onderwijstransitie Delfzijl ter besluitvorming ingebracht. In de stuurgroep zitten de bestuurders
van de scholen, Kids2b en de gemeente en zij nemen de besluiten voor het hele programma Scholentransitie. De stuurgroep
heeft ingestemd met de aanpak. Hierdoor start nu op korte termijn de ontwerpfase. Kindcentrum Tuikwerd zal met een schoolgebouw en een gymzaal tenminste huisvesting bieden aan
Openbare basisschool De Garven (Marenland), Christelijke basis-
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De huidige school.

De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs
toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin
basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is in de toekomst opvang en
onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen
van 0 tot en met 12 jaar. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat en een duurzame en
toekomstbestendige omgeving voor kinderen.
De scholentransitie is onderdeel van het overHet blauwe vak is het beoogde bouwvlak.

koepelende scholenprogramma in NoordoostGroningen, waarbinnen 102 scholen aard-

Planning

bevings- en toekomstbestendig worden gemaakt.

Momenteel vindt er door de gewijzigde aanpak een herijking van
het Programma van Eisen plaats. Voor de benodigde voortgang
van het realiseren binnen het scholenprogramma, zal het
verdere ontwerpproces zo spoedig mogelijk worden opgepakt.
In 2021 zal het ontwerpproces doorlopen moeten zijn en de
realisatiefase opgestart. Het streven is eind 2022 het nieuwe
kindcentrum in gebruik te kunnen laten nemen.

Uitnodiging
digitale informatiebijeenkomst
Van harte nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst over
kindcentrum Tuikwerd op 24 november. We praten u deze
avond bij over het te doorlopen traject en waar we nu staan in
het proces om te komen tot het nieuwe kindcentrum.
De bijeenkomst is digitaal.
De link voor de digitale bijeenkomst is:
https://zoom.us/j/96863078057?pwd=b1BZMXpOVEw2aWRBMX
pzNzNRRTBndz09
Bekijk de volgende pagina’s voor de instructie hoe u de digitale
bijeenkomst bij kunt wonen.
Telefonisch vragen stellen
Wilt u liever uw vragen stellen na de digitale bijenkomst? Dit kan
vanaf 20.30 tot 21.00 uur telefonisch via (0596) 63 99 62.
U krijgt direct antwoord of we noteren uw vraag en u krijgt later
een reactie.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwebrief vragen?
Wilt u graag in de commissie om mee te denken over alle verkeersstromen en het nieuwe plein? Mail dan naar programmaleider Heiko Dijkhuizen, via e-mail: h.dijkhuizen@delfzijl.nl.
Kijk voor meer informatie het gehele scholenprogramma op
www.delfzijl.nl/scholentransitie.

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de gemeente Delfzijl, postbus
20.000, 9930 PA Delfzijl
www.delfzijl.nl
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Uitleg digitale bijeenkomst
Kindcentrum Tuikwerd
Welkom alvast bij de digitale bijeenkomst! Op dinsdag 24 november gaan we u bijpraten over het
nieuwe kindcentrum in Tuikwerd. Voor de digitale bewonersbijeenkomst werken we met het
programma Zoom. Tijdens de bijeenkomst kan iedereen elkaar zien en kan iedereen elkaar horen.
Vanuit de gemeente gaan we hier wel op sturen, dus het kan zijn dat we tijdens de presentatie zelf
iedereen op stil zetten.

Wat heeft u nodig?
U heeft een computer, laptop of tablet nodig om de digitale bijeenkomst bij te wonen. U kunt ook
meedoen met uw smartphone mocht u dit prettiger vinden. U heeft voor de bijeenkomst geen
account van Zoom nodig. Om actief mee te kunnen doen heeft u wel een apparaat nodig waar een
camera en een microfoon op zit. Heeft u dit niet, dan kunt u wel mee luisteren en kijken, maar alleen
reageren via de chat.

Hoe kunt u meedoen aan de bijeenkomst op 24 november om 19.30 uur?
Stap 1:
Klik op 24 november vanaf 19.15 uur op de link:
https://zoom.us/j/96863078057?pwd=b1BZMXpOVEw2aWRBMXpzNzNRRTBndz09
Stap 2:

Klik op: Join with Video. Let op: vanaf dit moment kunnen we je zien.
Liever niet in beeld? Klik dan op Join Without Video.

Join with video
Stap 3:

Join without video

Klik op Join with audio. Wanneer u vanaf de computer kijkt ziet dit er als volgt uit:

Join with Computer Audio
U bent nu met zowel geluid als beeld aanwezig bij de digitale bijeenkomst.

De voorzitter zal bij de start van de vergadering uitleggen hoe de
bijeenkomst in zijn werk gaat en welke opties er allemaal zijn.

Wat betekenen de icoontjes onder in beeld?
Onderaan in beeld ziet u de volgende icoontjes:
Hiermee regelt u uw eigen geluid. Het kan
zijn dat we tijdens de presentatie zelf het
geluid van alle deelnemers op stil zetten.

Hulp nodig?
Heeft u niet de mogelijkheid om
online te videobellen?

Wanneer u tijdens de bijeenkomst niet
zichtbaar wilt zijn voor anderen, zet u bij
Stop video, uw beeld uit.

Via de functie Chat kunt u vragen stellen.

Neem dan contact op met
Yvonne van den Heuvel via
telefoonnummer 06 233 62 976.
Dan zoeken we samen naar een
oplossing.

Tips voor een effectief overleg
TIP 1. Begin op tijd.
Kijk om 19.15 uur of de vergaderlink werkt en of de microfoon en het geluid aan staan.

TIP 2. Zet de microfoon op stil als u niet zelf spreekt.
Zo voorkomen we ruis door achtergrondgeluiden. Praat nooit als iemand anders aan het
praten is, het wordt snel onverstaanbaar. U krijgt van de voorzitter de aanwijzing om uw
microfoon aan te zetten als u iets wilt vragen of zeggen.

TIP 3. Wilt u iets zeggen? Noem eerst uw naam en stel vervolgens uw vraag.
We overleggen met een grote groep. De voorzitter van het overleg zorgt ervoor dat op
meerdere momenten in het overleg vragen gesteld kunnen worden

TIP 4. U kunt ook vragen stellen in de chatfunctie.
Heeft u een vraag? We verzoeken u die even te noteren totdat u van de voorzitter de beurt
krijgt. U kunt uw vraag ook opschrijven in de chat-functie van Zoom. De host van de
vergadering houdt die chat in de gaten, en geeft u het woord om uw vraag te stellen.
Vragen die tijdens de sessie niet aan bod komen, beantwoorden we na aﬂoop per
nieuwsbrief of mailbericht.

TIP 5. Degene die praat verschijnt in beeld.
De persoon die aan het woord is verschijnt in beeld. De andere personen kunnen dit horen
maar zijn niet allemaal zichtbaar. U kunt naast uw microfoon ook uw camera uitzetten, als
u liever niet in beeld wilt verschijnen.

Gegevens Zoom-overleg
Extra gegevens over het Zoom-overleg:
Meeting ID: 968 6307 8057
Passcode: 433673

Succes!

