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PERSBERICHT
Loppersum, 17 oktober 2018
Bouw kindcentrum in Stedum gaat van start.
Op 17 oktober 2018 ondertekenden wethouder Schollema namens de gemeente Loppersum, de
heer Huiges namens BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam en de heer Boorsma namens ITBB BV de
realisatieovereenkomst van het kindcentrum in Stedum. Na ondertekening van de overeenkomst
wordt direct gestart met de bouw van het nieuwe kindcentrum. Vanaf 2019 is hier opvang en
onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0-12 jaar.
Het uitgangspunt voor het ontwerp van het kindcentrum is dat het klaar moet zijn voor de
toekomst:
aardbevingsbestendig, geschikt om nieuwe vormen van onderwijs te geven, flexibel qua inrichting
en daarmee berekend op de toekomst.
Het nieuwe kindcentrum gaat ruimte bieden aan samenwerkingsschool De Klaver en kinderopvang
Kids2b. Het wordt ten noorden van de Hilmaarweg in Stedum gebouwd, op de rand van het dorp en
het landschap. Het gebouw is ontworpen door KAW architecten en kenmerkt zich door haar
multifunctioneel karakter, aanpasbaarheid en passende dorpse uitstraling. Ook aan duurzaamheid
wordt gedacht: het gebouw wordt bijna energieneutraal, onder meer door het gebruik van Warmte
Koude Opslag in de bodem en zonnepanelen op het dak.
De gemeente Loppersum krijgt in totaal drie nieuwe kindcentra. De bouw van de centra in
Loppersum en in Middelstum is enkele maanden geleden al gestart. Alle drie de kindcentra worden
in de loop van 2019 opgeleverd. Meer informatie over de nieuwbouw en versterking van scholen
staat op www.loppersumversterkt.nl/scholen.
EU Schoolfruit programma
Vanaf maandag 12 november starten we weer met schoolfruit. We krijgen genoeg voor 3 porties per
week. We zullen dit op dinsdag, woensdag en donderdag verdelen onder alle groepen. Jullie hoeven
in principe de kinderen op die dagen dus geen fruit mee te geven naar school. Op de website van
www.euschoolfruit.nl is ook voor ouders een heleboel informatie te vinden.
Conciërge
Vanaf deze week zal Joke Groenewold als conciërge bij ons op school starten. Zij is ook conciërge op
De Borgstee in Spijk en zal haar dagen over de 2 scholen gaan verdelen. In eerste instantie is zij op
dinsdag, donderdag en 1x in de twee weken op vrijdag bij ons op school aanwezig.
Oud papier 2019
Ook in 2019 komt er een papiercontainer aan de Hoofdstraat 47 te staan waar iedereen het oud
papier naar toe kan brengen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de school.
We hebben de volgende data gepland:
25-01, 22-03, 17-05, 05-07, 13-09, 22-11

Sint Maarten
Sint Maarten, 11 november valt dit jaar op een zondag. Overal is er discussie over de dag waarop de
kinderen langs de deuren mogen. In Stedum en omliggende dorpen (o.a. Loppersum, Middelstum) is
met handelsverenigingen/dorpsbelangen afgesproken om maandag 12 november aan te houden. De
kinderen krijgen vrijdag 9 november de lampion mee naar huis.

Klasbord
Nieuws uit de klas is al enige weken vervangen door Klasbord, het communicatieplatform voor
scholen, een online afgeschermde omgeving voor ouders van de eigen school. Iedereen heeft via de
mail de benodigde instructies gekregen om Klasbord te kunnen activeren. Veel ouders hebben dit
inmiddels gedaan. Voor wie dit nog niet heeft geregeld en wel op de hoogte wil blijven van alles wat
er in de klas gebeurd, check even de mail en neem de vervolgstappen zoals aangegeven.
Agenda november
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GPS tocht groep 5 t/m 8 13.15-16.00 uur
Klaverpodium
Sint Maarten
Ouderochtend groep 1/2
Opening speeltuin groep 5 t/m 8 14.00 - 15.00 uur
Klaverpodium
Oudergesprekken alle groepen
Oud papier
Maandsluiting
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