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Aan de ouders van alle leerlingen van OBS ’t Startblok en CBS De Peggebult
Beste Ouders/verzorgers,
De fusieschool van 't Startblok en De Peggebult zal gezamenlijk met de peuteropvang van stichting Scala gehuisvest worden op de locatie van 't Startblok in Donkerbroek. Om alle kinderen te kunnen huisvesten zal het bestaande schoolgebouw van
't Startblok worden uitgebreid met circa 495 m2. In het nieuwe en deels gerenoveerde gebouw zullen 8 werkruimten voor groepen worden gerealiseerd, een leerplein
voor midden- bovenbouw en een leerplein voor de onderbouw. Hiermee kunnen we
naast de geborgenheid van een lokaal ook ruimten gebruiken voor verbinding, ontmoeting en zelfstandig werken. De uitbreiding voorziet ook in een nieuw speellokaal
voor de onderbouw. Het bestaande speellokaal zal tot peuteropvang worden verbouwd.
Om de aanpassing van het bestaande gebouw naadloos aan te laten sluiten op de
nieuwbouw is een architect gevraagd om hiervoor de plannen uit te werken. Het bestaande gedeelte zal dezelfde uitstraling krijgen als het nieuwe gedeelte.
Het schoolplein
Bij nieuwe huisvesting hoort ook een nieuw schoolplein. De plannen houden er rekening mee dat het bestaande speelveld achter de school als nieuw schoolplein wordt
ingericht. Actief Donkerbroek heeft vanuit het Fonds Ooststellingwerf een subsidie
gekregen voor het realiseren van een 'Multifunctioneel Sportveld'. Zodra de bouwplannen verder zijn uitgewerkt kan een werkgroep met de uitwerking van het speelplein aan de slag. We willen dit samen doen met Actief Donkerbroek zodat het 'Multifunctioneel Sportveld' ook onderdeel van het nieuwe plein kan worden.
Feitelijk komt de voorkant van de school dus aan de huidige achterzijde.
Verkeer
In overleg met de gemeente wordt er een verkeersplan voorbereid waarbij de verkeersveiligheid van bestaande infrastructuur wordt verhoogd. Het plan voorziet ook in
een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.
Projectgroep huisvesting
De Projectgroep is al een aantal keren bijeengeweest. Voorlopige schetsontwerpen
voor het gebouw zijn besproken. Ook de Gemeente is al tweemaal aangeschoven
om de verkeerssituatie te bespreken. Er zijn signalen dat er ook behoefte is aan kinderopvang/voor- en naschoolse opvang. Dit willen we graag onderzoeken d.m.v.
een enquête onder (toekomstige) ouders van beide basisscholen en peuteropvang.
Enquête kinderopvang
Als bijlage bij dit Huisvestingbulletin vindt u een enquête. Indien u gebruikt wilt maken van deze voorziening deze graag invullen en terugsturen naar
info@startblokdonkerbroek.nl of inleveren bij Peuterpret, De Peggebult of ’t Startblok.
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Voor het gebouw, het terrein en het verkeersplan zal er in mei 2018 een voorlopig
ontwerp klaar zijn. Daarna zullen de plannen aan de ouders, de buurt en het dorp
gepresenteerd worden.

