Nieuwsbrief 3hoven
februari 2022
Beste ouders/verzorgers en overige
belangstellenden.
Middels deze nieuwsbrief willen we u graag
meenemen in een terugblik en een vooruitblik
op de 3hoven samenwerking vanuit de twee
scholen en de kinderopvang.
We wensen u veel leesplezier toe!
Mede namens alle medewerkers,
Thea Bongers (leidinggevende Humankind)
Esther Weijzen (schoolleider Odaschool)
Bregje Salemans (schoolleider OBS de
Uitkijktoren)
Wat is Kindcentrum 3hoven?
Kindcentrum 3hoven dankt haar naam aan de
wens om van 3 organisaties, namelijk OBS de
Uitkijktoren, Humankind Kinderopvang en ontwikkeling en de Odaschool, één eenheid te
maken middels een nieuw gebouw in de
nabije toekomst. Van samen werken naar
'samenwerken'. Een plek waar kinderen van 0
t/m 13 jaar kunnen opgroeien en zich mogen
ontwikkelen.
Apart en toch samen
De organisaties zijn ieder apart en hebben hun
eigen leerlingen en medewerkers. Daarnaast
werken we met medewerkers die voor beide
scholen en/of kinderopvang werken, zoals de
interne begeleiders, domeincoördinatoren,
onderwijsassistenten, pedagogisch
medewerker en ICT-coördinator.

3hoven motto
Onder het motto 'samen sterk voor kinderen'
werken de twee scholen en kinderopvang
sinds schooljaar 2021-2022 actief samen in de
drie gebouwen in de wijk
Boshoven. We noemen dit
de ontwikkelingsdomeinen
die specifiek voor een bepaalde leeftijdsgroep
zijn ingericht; de onderbouw, de middenbouw
en de bovenbouw.
Werken in 3 domeinen
Door deze samenwerking in de drie gebouwen
kunnen we elkaar nog sneller vinden, elkaars
expertise en talenten benutten, materialen en
middelen over en weer inzetten en nog beter
van betekenis zijn voor alle kinderen.
Onderstaand een andere omschrijving van het
werken in de 3 domeinen.
Domein onderbouw
Dit gebouw aan de
Meidoornstraat is compleet
ingericht ten behoeve van het
jonge kind van 0 tot ongeveer
7 jaar. Hier bevinden zich de
kinderen uit de leerjaren 1 en 2 van de
Uitkijktoren en de Odaschool, de baby’s en
peuters van Humankind en de Buiten Schoolse
Opvang (BSO).
In het gebouw zijn 5 kleutergroepen
gehuisvest, 2 babygroepen en 2
peutergroepen. Ook bevinden zich hier een
speelzaal en twee klaslokalen die
multifunctioneel gebruikt worden.

In het onderbouw domein werken de
medewerkers actief samen rondom het jonge
kind. Het domein is ingericht met uitdagende
leer- en speelplekken, zodat de jonge kinderen
vanuit spelbeleving zich op allerlei gebieden
mogen ontwikkelen.
Domein middenbouw
De kinderen uit de middenbouw zitten in het
gebouw aan de Anjelierstraat. Hier krijgen de
kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5 van de
Uitkijktoren en
de Odaschool
onderwijs
aangeboden. Het
betreft 8 groepen
van de Odaschool
en Uitkijktoren. Ook in dit gebouw vindt
eveneens BSO plaats aangeboden door de
pedagogisch medewerkers van Humankind.
De speelzaal en het plein van dit domein
wordt ingezet voor extra beweegmomenten
en activiteiten in het kader van bewegend
leren. In dit domein zijn gezamenlijke
ontwikkelhoeken ingericht zoals de taalleeshoek. Het onderwijsaanbod van zowel de
Uitkijktoren als de Odaschool wordt waar het
kan op elkaar afgestemd. We leren met en van
elkaar.
Domein bovenbouw
De bovenbouw zit op de locatie Annendaal.
Dit gebouw is ingericht voor de kinderen uit
de leerjaren 6, 7 en
8 van de
Uitkijktoren en de
Odaschool. In dit
gebouw zitten 7
groepen. De

kinderen uit de bovenbouw die gebruik maken
van de BSO worden hier opgehaald door
medewerkers van Humankind en lopen onder
begeleiding naar een van de andere locaties
waar de BSO aangeboden wordt.
De locatie van de bovenbouw heeft ook een
maatschappelijke functie, zoals een
logopediepraktijk. Verder is dit deel ingericht
voor de gemeenschap en afgeschermd van de
school. De leerkrachten van de Uitkijktoren en
de Odaschool werken actief samen waar het
kan en apart waar nodig.
Rots en Water
In de drie domeinen worden aan de kinderen
weerbaarheidstrainingen aangeboden vanuit
Punt Welzijn.
Tijdens deze trainingen
wordt een aantal
onderwerpen behandeld:
sterk in je schoenen staan,
vertrouwen krijgen en
geven, grenzen stellen en
accepteren.
Dit wordt gedaan door met de kinderen te
praten, maar vooral ook door oefeningen of
‘spelletjes’ te doen, waarin kinderen ervaren
hoe het voelt als je bijvoorbeeld vertrouwen
krijgt of hoe je kenbaar kunt maken dat
iemand over je grens heen gaat. De leerkracht
neemt ook deel aan deze lessen, waardoor het
geleerde in de klas kan worden voortgezet.
Domeincoördinatie
Elk domein wordt aangestuurd door een
domeincoördinator. Deze medewerkers zijn
tevens leerkracht van het betreffende domein.
Hij/zij heeft een aansturende en begeleidende

rol binnen het domein. Zij zijn het eerste
aanspreekpunt voor het dagelijkse reilen en
zeilen. Samen met de schoolleiding en intern
begeleiders worden zaken regelmatig
teruggekoppeld, geëvalueerd, bijgesteld of
versterkt.
Interne begeleiding
Binnen elk domein wordt interne begeleiding
ingezet. De drie interne begeleiders
ondersteunen de leerkrachten als deze
hulpvragen hebben m.b.t. de ontwikkeling van
de kinderen. Ze coördineren de zorg, elk op
hun eigen domein. Ook ondersteunen ze
ouders als deze hulpvragen hebben m.b.t. de
ontwikkeling van hun kind.
Schoolleiding
De schoolleiders van de Odaschool en
Uitkijktoren werken actief samen met de
leidinggevende van Humankind. De
leidinggevenden zijn afwisselend aanwezig op
alle drie de domeinen. Onder begeleiding van
een externe projectleider is er het afgelopen
anderhalf jaar actief ingestoken op versterking
van de 3hoven samenwerking.
Verkeerssituatie
Een belangrijk aandachtspunt is en blijft de
verkeerssituatie in de wijk, voornamelijk
tussen de gebouwen aan de Meidoornstraat
en Anjelierstraat.
In samenspraak met de gemeente is bekeken
op welke manier we de verkeersveiligheid
kunnen verbeteren. Er zijn ideeën aangekaart
die binnen de gemeente besproken worden.
Er is contact met de wijkagent om te bekijken
in hoeverre hij van meerwaarde kan zijn en er
is overleg met de wijkraad. Alles wordt

continu teruggekoppeld met de
Medezeggenschapsraad.
Op korte termijn hopen we meer duidelijkheid
te hebben over de maatregelen die uitgevoerd
worden om de straten rondom de
schoolgebouwen verkeersveilig in te richten.
Leerlingenraad
In de leerlingenraad zitten
kinderen vanuit de
bovenbouw van beide
scholen. De leerlingenraad
bestaat uit 9 leerlingen die
alle overige kinderen van de
school vertegenwoordigen.
De leerlingen uit deze raad, zijn democratisch
gekozen door hun medeleerlingen. Elke groep
wordt vertegenwoordigd door een of twee
kinderen. De leerlingenraad bespreekt, samen
met de onderwijsassistenten van de
bovenbouw, allerlei zaken die kinderen
belangrijk vinden.
Door samen te werken in de leerlingenraad
leren ze rekening te houden met elkaar,
problemen en ideeën helder communiceren,
kritisch hierover na te denken en creatieve
oplossingen te bedenken.
Oudervereniging en Ouderraad
Officieel heeft de Odaschool een Ouderraad
en de Uitkijktoren een Oudervereniging.
De Oudervereniging/-raad bestaat uit een
enthousiaste groep ouders die zich bezig
houdt met het organiseren van binnen- en
buitenschoolse activiteiten, zoals kerst,
carnaval, schoolreisje en de Koningsspelen.

De ouders van deze oudervereniging/-raad
vergaderen meerdere keren per schooljaar. Bij
de vergaderingen sluit een leerkracht van de
school aan. Bij het uitwerken van de
activiteiten is ook iemand van Humankind
betrokken.
Samenwerking peuteropvang
In het onderbouw domein zitten sinds kort de
peuters en de kleuters naast elkaar. Voorheen
zaten de peutergroepen op de
bovenverdieping, maar om de samenwerking
te kunnen versterken, is het praktischer om de
peuters en kleuters naast elkaar te plaatsen.
Dus zijn de twee peutergroepen naar beneden
verhuisd en
bevinden de
kinderen van 2 tot
4 jaar oud zich nu
tussen de
kleuterklassen.
Op deze manier kunnen de medewerkers in
dit onderbouw domein elkaar nog sneller
vinden en kan een bijna 4 jarig kind alvast
bepaalde activiteiten meedoen met de
kleuters. Op die manier verloopt de overgang
van peuter naar kleuter soepeler en
effectiever.
Domeininrichting
De afgelopen maanden is er in de drie
gebouwen op allerlei gebieden flink
geïnvesteerd in de inrichting van de
klaslokalen en gemeenschappelijke ruimtes.
Onze conciërges hebben de muren van diverse
klassen en gezamenlijke ruimtes van een frisse
nieuwe kleur voorzien.
De klaslokalen in het onderbouw domein zijn
geluiddempend gemaakt door de bevestiging

van nieuwe plafondplaten. De medewerkers
van dit domein hebben de ruime
gemeenschappelijke hal ingericht met nieuwe
materialen, speelhoeken en ontwikkelplekken.
In de middenbouw zijn bepaalde toiletten en
tussenschotten verhoogd, zodat dit meer
passend is voor het kind van de leerjaren 3
t/m 5.
Onder de aandacht is nu het buitenterrein. Zo
wordt onderzocht of het speeltoestel aan de
Meidoornstraat verplaatst kan worden naar
de bovenbouw en op die plek een ander
speeltoestel voor het jonge kind geplaatst kan
worden. We hebben hierbij te maken met
diverse externe partijen en leveranciers,
waardoor dit ernstig vertraagd is.
Toekomst (Integraal) Kindcentrum
Bij de plannen van de nieuwbouw op
Boshoven zijn we afhankelijk van externe
partijen. Met name de gemeente
heeft hier een belangrijke rol in.
De gemeente Weert kiest bij
nieuwbouw voor scholen vaak
voor het oprichten van een
Integraal Kindcentrum (IKC) als
spilfunctie in de wijk. Daarbij komen alle
functies bijeen in één gebouw. Het IKC biedt
dan bijvoorbeeld maatschappelijke
activiteiten aan en draagt daarmee bij aan de
leefbaarheid van de buurt.
In april zal een locatieonderzoek opgestart
worden voor de nieuwbouw op Boshoven. De
gemeente gaat dan op zoek naar de beste
locatie voor de nieuwbouw in de wijk. Daarbij
wordt gekeken naar een goede ligging in de
wijk, de beschikbare ruimte en de

bereikbaarheid van de locatie. De gemeente
gaat daarover het gesprek aan met
belanghebbenden. Uiteindelijk zal de
gemeenteraad een besluit nemen over de
nieuwe locatie.
Wanneer de nieuwe locatie voor het
(integrale) Kindcentrum bekend is kan nog
niet direct gestart worden met bouwen. Eerst
zal een ontwerp voor het gebouw, de
buitenruimte en het openbaar gebied
gemaakt moeten worden. Daarna moet het
bestemmingsplan nog worden aangepast en
een omgevingsvergunning voor de bouw
worden aangevraagd. De verwachting is dat
het nieuwe gebouw in de loop van 2026
gereed kan zijn.
De scholen blijven voorlopig, samen met de
kinderopvang, hun samenwerking als
Kindcentrum voortzetten om zo tot het beste
onderwijs voor de kinderen van Boshoven en
omgeving te komen.
Wij houden u op de hoogte van alle
belangrijke ontwikkelingen.
Heeft u tussendoor nog vragen, laat het ons
gerust even weten.

We zijn bereikbaar via de mail:
• info@obsdeuitkijktoren.nl
• info@odaschoolweert.nl
Of u kunt ons bereiken via de telefoon:
• Tel. 0495-535444
Bekijk ook eens onze websites voor meer
informatie:
• www.obsdeuitkijktoren.nl
• www.odaschoolweert.nl
Adresgegevens van de domeinen op
Boshoven:
• Onderbouw domein
Meidoornstraat 2
• Middenbouw domein
Anjelierstraat 9
• Bovenbouw domein
Annendaal 10

