Kindcentrum OPwierde
Nieuwsbrief maart 2019

In OPwierde staan de kinderen van 0 -13 in het middelpunt. Een goed
samenwerkend team biedt een breed en gevarieerd aanbod, waarbij
we via die verbinding samen op ontdekkingsreis gaan. We creëren
samen: kinderen, ouders en teams, een leer -leefwereld waarin het
kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke nieuwsbrief van het kindcentrum OPwierde. Op deze
wijze willen wij laten zien dat we graag samen willen optrekken en onze visie samen verder
willen vormgeven. We hopen dat u de nieuwsbrief met plezier zult lezen.

In deze nieuwsbrief:
o
o
o
o

Terugkoppeling ouderavond tijdelijke huisvesting en verkeersveiligheid
Bezoek minister Wiebes en Kinderombudsman Margrite Kalverboer aan het
kindcentrum
Parkeren rondom het gebouw
Stadstuin Appingedam en de patio

1. Terugkoppeling ouderavond tijdelijke huisvesting en
verkeersveiligheid
Beste ouders, verzorgers van OPwierde,
Op 14 januari is er, op verzoek van de gemeente Appingedam, een bijeenkomst geweest
over de plannen voor de tijdelijke school. De opkomst was groot waarvoor onze dank!! Met
jullie input heeft de gemeente een uitwerking gemaakt met de ingebrachte ideeën uit de bus
en de ideeën/tips die op deze avond zijn geïnventariseerd maar ook de zorgen die jullie
hierover hebben. De uitwerking hiervan is hieronder toegevoegd.
Om ervoor te zorgen dat deze punten kunnen worden uitgevoerd zijn wij jullie hulp nodig en
doen een oproep om je aan te melden voor de klankbordgroep of de werkgroep!

Wat vragen wij van jou?
Klankbordgroep: groep van ouders/verzorgers en leden van de IKC waarin jij je mening mag
uiten over het verloop van de veiligheid naar de tijdelijke school.
Werkgroep: groep van ouders/verzorgers en leden van het IKC met het doel de ideeën voor
de veiligheid naar de tijdelijke school proberen uit te voeren.

Dat lijkt mij wel wat! Bij wie moet ik zijn?
Je kunt je aanmelden via mr.triangel@noordkwartier en via
mr-devuurvlinder@marenland.org
Scholenprogramma | Bouwkundig Versterken en Tijdelijke Huisvesting
Input voor ouders van de kinderen van IKC OPwierde (obs Vuurvlinder/cbs De Triangel,
Kids2b)
D.d. 14 januari 2019

Tijdelijke huisvesting
• Mogelijke wijziging volgorde versterking
• Informatiemiddag voor de kinderen organiseren over wat er gaat gebeuren,
• Gastouders betrekken in de plannen,
• Wat gebeurt er met de voetbalkooi (panna) voor de jeugd van Oling?
• Hek bij toegang tijdelijke school
• Gymzaal: is er voldoende capaciteit en waar gaan sportverenigingen 's avonds naar toe?
Bouwkundig versterken / schoolgebouw IKC OPwierde
• Hek om schoolplein voor meer afscherming en ter vergroting van de veiligheid
• Behoud boomhut voor groep 1
• Meer kleur in school
• Betere buitenruimte, zonder helling
• Betere speelruimte, zonder gravel
• Ruimte om te fietsen, picknicken, schaduwplekken en om in de zomer (zwem)badjes zeer te
zetten
Verkeer
• Oplossing voor de gastouders om de kinderen van en naar school te brengen/halen,
• Inzet busjes of schoolbus (o.a. als oplossing voor gastouders)
• Parkeeroverlast omwonenden
• Kiss+Ride rotonde; K+R is geen parkeerplaats
• Betaald parkeren
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Busjes op de parkeerplaats voetbalveld voor het veilig naar school brengen van de kinderen
Zorg ook voor een toekomstige – niet tijdelijke – maatregel
Wisselende schooltijden om verkeerschaos te voorkomen
Inzet verkeersbrigadiers, bijvoorbeeld tussen 8 en 8.30 en 14.00-14.30 uur
Fietstunnel en/of loopfietsbrug
Overgang einde Klauckelaan een fietstunnel en voetpad onder of over de Woldweg
Aanleg fietspad Klauckelaan richting Woldweg en dan verder via fietstunnel
Overgang ter hoogte van kantoor voormalige Eendracht d.m.v. tunnel
Aanleg viaduct voor veilig overstreken en doorstroming auto's
30 km zone maken bij oversteek Woldweg
Stoplichten op drukke Woldweg
Rotonde met stoplichten bij Woldweg (t.h.v. voormalig kantoor Eendracht
Rotonde Olingermeeden en schoolstraat
Scheiden fiets- en autoverkeer over de Woldweg
Olingermeeden op Klauckelaan laten aansluiten (met rotonde?)
Vluchtheuvel eruit en zebrapad + stoplicht en duidelijke en simpele regel, structureel wijk
ontsluiten
Bredere fietspaden
Aanleg zebrapad en fietsoversteek bij Woldweg / permanente oversteek
Aanleg zebrapad/oversteek van de Jumbo naar de huidige school
Kruising Hoofd Iddekingesingel/Klauckelaan/Scharrelweersterweg moet ook veiliger!
N33
• Extra verkeer Farmsumerweg in de toekomst. Kruispunt Rank-Farmsumerweg
• N33 extra verkeer door aanpak afsluiting: meer vrachtverkeer Woldweg/Farmsumerweg
Publiek vervoer: problematiek kinderen wachten bij IKC's en dan te laat.
Brugtijden aanpassen op schooltijden
Huidig kruispunt vervangen door rotonde.
Voorstel om bij nieuwe weg Oling omdraaien van fietspad en parkeerplaatsen. Dat voorkomt 2
uitritten kruisend met fietsers.
Bouw- en vrachtverkeer:
Zorg over vrachtverkeer wijk tijdens versterkingsopgave
Verbod bouwverkeer Woldweg vanaf Wijkstraat tot voorbij Klauckelaan
Voetbalvelden > daar is nu een tijdelijke weg i.v.m. logeerwoningen. Deze tijdelijke weg
doortrekken naar de Hogewerflaan en daar dan het versterkingsbouwverkeer langs.
Protocollen bouwverkeer: altijd 1 route via Fivelpoort
Bevoorrading AH niet tijdens begin/einde lestijden /verleggen aanrijdroute
gezondheidscentrum en bevoorrading AH
Sluiproutes in Oling?

Opmerkingen richting scholen
• Aanpassing lestijden
• Kinderen op Speciaal Onderwijs > bij verhuizing komen we te laat! Wat doet leerplicht school?
• Communicatie tussen school en ouders
• Het niet merken dat de aardbevingsproblematiek op de 'lesagenda' staat.
Kinderen op een veilige manier vertrouwder laten raken met aardbevingsproblematiek
Versterking Opwierde
• Bij overgang naar tijdelijke woning ten tijde van tijdelijke huisvesting IKC: kun je dan naar tijdelijke
woning in Oling?
Overig (letterlijk geciteerd)
• Bewonersbegeleiders niet op de hoogte van de Damster Zorgbalie daardoor uiteindelijk jeugdige
bij kinderarts terecht gekomen.
• Zwemles - ….
Brug / Damsterdiep
Wij komen niet in aanmerking voor regelingen!
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2. Bezoek minister Wiebes en Kinderombudsman Margrite
Kalverboer aan het kindcentrum
Op 19 oktober 2018 was de
Kinderombudsman Margarite Kalverboer
op bezoek in het kindcentrum OPwierde.
Zij ging in gesprek met 10 leerlingen van
CBS de Triangel en obs De Vuurvlinder.
Kinderen hebben hun verhaal kunnen
vertellen, maar hebben ook vragen kunnen
stellen. Tijdens dit gesprek werden de
verhalen van de kinderen vastgelegd op
tekeningen.

Een opmerking tijdens het gesprek was dat de kinderen graag in gesprek wilden met minister
Wiebes. De kinderombudsman beloofde haar best te doen dit te regelen.
Minister Wiebes nam de uitnodiging aan en in het kindcentrum OPwierde werden de
voorbereidingen getroffen voor het bezoek. In het grootste geheim, want we wilden dat de
aandacht voor de kinderen was. De kinderen hebben het goed geheim kunnen houden, ze
hebben hun taak als vertegenwoordigers van de scholen heel serieus genomen. De vragen
die ze wilden stellen hebben ze samen met hun klasgenootjes bedacht. De tien kinderen die
in gesprek waren geweest met de ombudsvrouw hebben samen gekozen welke vier
kinderen er in gesprek mochten met de minister. De kinderen die niet in gesprek gingen met
de minister hebben meegeholpen aan de voorbereidingen voor het gesprek.
11 maart was de dag. Vier leerlingen van het Eemsdeltacollege (Rutger Koplandschool) uit
Siddeburen waren ook uitgenodigd om bij het gesprek aanwezig te zijn. Wachtend op de
aankomst van Minister en de kinderombudsvrouw Margarite Kalverboer werd er genoten
van een lekkere pizza.

Voordat de kinderen in gesprek gingen met minister Wiebes en de kinderombudsvrouw
Margarite Kalverboer was er een fotomomentje met alle kinderen.
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De vraag tijdens het gesprek was: “Hoe is het om in een aardbevingsgebied te wonen?” De
kinderen kregen tijden het gesprek de kans om dit aan minister Wiebes zelf te vertellen. Zij
spraken met de minister over huizen, wisselwoningen, hun zorgen en frustraties.
Aan het einde van het gesprek was er de vraag: “Wat zou kinderen in dit gebied helpen?”
Het antwoord van de kinderen was : “Afspraken die niet steeds veranderen en een goede
speel- of hangplek bij tijdelijke woningen”.

Aan het einde van het gesprek beloofde de minister om over een aantal maanden terug te
komen om samen met de kinderen te kijken hoe het er dan voor staat in de wijk OPwierde.
Fantastisch om te zien wat een kinderstem kan bereiken.
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3. Parkeren rondom het gebouw
Gelukkig zien we al veel verbeteringen in het parkeergedrag rondom het kindcentrum. Veel
mensen parkeren hun auto al daar waar het moet en mag. Tenslotte willen we graag een
autoluwe omgeving waar kinderen (en hun ouders) zich veilig kunnen bewegen.
Een knelpunt is nog wel de Mr. A.T. Voslaan (ingang Triangel):
- Voor de bewoners als hun oprit geblokkeerd wordt door een geparkeerde auto
- Voor ouders op de fiets als auto;s geparkeerd worden voor de rode paaltjes. Dit
belemmert de doorgang en het overzicht.
Tip: er is een Kiss&ride zone aan de Burg. Hooft van Iddekingesingel waar u gebruik van
kunt maken om uw kind even naar binnen te brengen of u parkeert uw auto op de
parkeerplaats bij de Jumbo.
Alleen door ons eigen gedrag te veranderen, kunnen we de verkeerssituatie veiliger maken.
U doet toch ook mee?

4. Stadstuin Appingedam en de patio
De Stadstuin Appingedam wil graag meer samenwerking in
de wijk Opwierde en wij willen als kindcentrum graag een
mooie patio! De intentie tot samenwerking was snel
gevonden. We hebben voor de binnenruimte van het
kindcentrum mooie hoge plantenbakken laten maken, zodat
de kinderen hier hun eigen groente en fruit kunnen
verbouwen. Ze kunnen hier vervolgens mee koken of er een
heuse marktkraam mee inrichten.
Lijkt het u leuk om ons te helpen er een succes van te
maken? U bent van harte welkom om eens te komen kijken of
te mailen naar directie.triangel@noordkwartier.nl of
obsdevuurvlinder@marenland.org
En mocht u zelf geen groene vingers hebben? Geen
probleem! Het is allemaal te leren.
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