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In de steigers
NIEUWS OVER ONS IKC // Leeuwarden, 9 juli 2019

Nieuws

Letterlijk
Zo tegen de zomervakantie ontvangt u hierbij nummer 3 van ‘In
de steigers’. Deze term is inmiddels ook letterlijk op ons IKC van
toepassing. De eerste muren staan en vorige week zijn de betonnen
vloerplaten erop gelegd. De bovenbouw kan de bouwvakkers nu
ook vanaf de gang begroeten.
We liggen mooi op schema. Terwijl
wij binnenkort met z’n allen gaan
genieten van onze welverdiende
vakantie, bikkelen de mannen nog
even door tot aan de bouwvak. Op
de eerste dag van het nieuwe schooljaar zullen we versteld staan van de
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vorderingen. Na de bouwvak zijn de
grote bouwwerkzaamheden afgerond
en is het de beurt aan de installateurs.
Ondertussen hebben we natuurlijk
ook nagedacht over de inrichting van
de nieuwe binnenruimtes.
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Ons IKC in de steigers!
Colofon
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IKC Sint Thomas bestaat uit twee
organisaties. Onderwijs wordt verzorgd
door De Sint Thomasschool (BMS), kinderopvang door Sinne kinderopvang.
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Samen met twee werkgroepen
bestaande uit opvang en onderwijs zijn we met Studio Hagelslag
plannen aan het maken voor een
inrichting die past bij onze missie
en visie. Zodra we het inrichtingsplan klaar hebben zullen we u
alvast sfeerimpressie geven.
Jaap Ruedisulj, de architect van
ons IKC, heeft de kleuren voor onze
nieuwe huisstijl bedacht, passend
bij de materialen van het bestaande
schoolgebouw. Deze kleuren zullen
ook terugkomen in het logo van
ons IKC, dat onthuld wordt bij de
opening straks in oktober. Misschien
kunnen we in de volgende uitgave

van ‘In de steigers’, die begin
september uitkomt, alvast een
klein tipje van de sluier oplichten.
Ondanks dat de verbouwing best
een grote impact heeft, mogen we
inmiddels wel concluderen dat een
en ander zonder kleerscheuren
verloopt. De samenwerking met
het bouwbedrijf verloopt soepel
en voor zover wij kunnen nagaan
wordt er vanuit de buurt weinig
overlast ervaren. Een aantal foto’s
in deze nieuwsbrief hebben we te
danken aan een enthousiaste buurman van ons IKC. Al voordat ons
IKC officieel de lucht in gaat merken

Foto’s van de bouwwerkzaamheden
genomen door een buurman van het IKC.

IKC Sint Thomas
‘Wij zijn een krachtige gemeenschap
waar kinderen al spelend en lerend de
wereld ontdekken!’
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we dat er nieuwe verbindingen
tot stand komen!
Kortom, we beginnen ons met z’n
allen steeds meer op de opening
van IKC Sint Thomas te verheugen!
Ik wil tenslotte nogmaals benadrukken dat u altijd even bij kunt binnenlopen wanneer u vragen of tips
heeft, of anderszins. We doen het
met z’n allen!
Met vriendelijke groeten,

Sandra Rodenhuis
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Bezoek aan de architect
In het verlengde van het project Bouw is een aantal kinderen van ons IKC op bezoek geweest bij
Architectenbureau Heldoorn Ruedisulj, waar de ontwerper van ons IKC-gebouw Jaap Ruedisulj
werkt. Hier leest u het verslag van dit bezoek, met het interview dat de kinderen hebben gehouden.
Wàt een spannende en leuke
ochtend hebben we gehad! We
mochten maandagochtend 1 juli
naar de architect meneer Ruedisulj
op de Westersingel in Leeuwarden.
Deze architect heeft het nieuwe
gedeelte van de Sint Thomasschool
ontworpen. Voordat we naar hem
toegingen, hadden we alvast vragen
bedacht samen met andere kinderen uit onze klassen. We hebben 8
vragen aan hem gesteld. Lees maar
snel verder.
Groetjes,

Brandon, Aiden,
Mila en Owen

(groep 5, groep 3 en
de Dappere Dino’s)

Vraag 1
Wat heeft u precies voor
IKC Sint Thomas bedacht?
Best wel heel veel eigenlijk. Het
speellokaal, de ruimte waar de
meesters en juffen koffie drinken,
de ingang vanaf de Bachstraat, de
inrichting van het speelplein en de
nieuwe lokalen die op de plek komen waar eerst gevoetbald werd.
Vraag 2
Waarom wou u eigenlijk architect
worden?
Ik vond het vroeger heel erg leuk om
met Lego te spelen. Ook timmerde
en knutselde ik graag. Ik zat ook op
timmerles; ik leerde met een hamer
en zaag allemaal mooie dingen te
maken. Later lieten mijn ouders een
huis tekenen en bouwen. Als kind

mocht ik meehelpen en zelfs ook
tekenen. Dat vond ik zo leuk, dat ik
toen wist dat ik later architect wilde
worden.
Vraag 3
Kan iedereen architect worden?
Ja, dat kan als je de goede school
hebt gedaan. Na de basisschool en
het voortgezet onderwijs ga je dan
naar het HBO of naar de universiteit.
Ik heb de Technische Universiteit in
Delft gedaan.
Vraag 4
Welk gebouw vond u het
leukst om te tekenen?
Oei, dat is een moeilijke vraag. Ik
denk de gymzaal die ik nog niet zo
lang geleden heb getekend. Eigenlijk
waren dat 3 gymzalen bij elkaar met
kleedruimtes en speeltoestellen.
Vraag 5
Heeft u een gebouw in
Leeuwarden ontworpen?
Ja, ik zal een paar voorbeelden
noemen: de infirmerie bij de Noorderbrug, kantoren als je Leeuwarden
binnenkomt vanaf Hardegarijp en de
dierenkliniek aan de Jelsumerstraat.

Voorbeelden van het werk
van Architect Jaap Ruedisulj.

Architect Jaap Ruedisulj in gesprek
met Branden, Aiden, Mila en Owen.
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Vraag 6
Heeft u weleens een kerk
getekend?
Ja, in een verzorgingstehuis in Oenkerk, maar die is nog niet gebouwd.
Vraag 7
Gaat er ook weleens iets mis?
Ja, eigenlijk heel vaak. Dan wil ik de
deur bijvoorbeeld links en dan zit ie
ineens rechts. Ik heb zelfs een keer
meegemaakt dat de fundering waar
een gebouw op staat twee meter teveel naar links zat. Dan moet het helemaal opnieuw. We willen natuurlijk
dat er zo weinig mogelijk misgaat,
daarom hebben we regelmatig contact met de bouwer en kunnen we
het zo goed in de gaten houden.
Vraag 8
Wat doet u als architect op
een dag?
Elke dag is anders en ook de dingen
die ik doe zijn heel verschillend.
Het begint ermee dat iemand ons
vraagt om iets te tekenen, zoals
de directeur van jullie school heeft
gedaan. En dan ga ik aan de slag.
Maar ik teken niet alleen hoor, ik
moet ook veel rekenen, mailen en
praten. Rekenen zodat ik bijvoorbeeld aan juf Sandra kan vertellen
hoe duur iets is. Ook praat ik heel
veel, bijvoorbeeld met de bouwer, de
school en met degene die tegels en
vloeren verkoopt. Dan kijk ik wat er
te koop is en wat we willen hebben.
Of ik breng een bezoekje aan school
om te kijken hoe het gaat. Heel veel
verschillende dingen dus en daarom
vind ik mijn werk als architect ook
zo leuk!

Annet Joosen

Ouder SAC

Subsidies
In de vorige editie van ‘In de steigers’ is een kort bericht
van de Subsidiecommissie opgenomen. Vorige week
maandag heeft de werkgroep een vervolgoverleg gehad.
Tijdens dit overleg hebben we
teruggekeken op de gesprekken
die zijn gevoerd met Gemeente
Leeuwarden en Provincie Fryslân.
Beide gesprekken zijn prettig verlopen en hebben goede inzichten
gegeven in de wijze waarop we de
subsidies kunnen aanvragen. De
eerste aanvraag zal op 6 augustus
worden ingediend!
Met deze grote subsidies hopen
we de helft van het benodigde
bedrag binnen te halen. Op korte
termijn maken we een selectie van
de overige fondsen die benaderd
kunnen worden voor kleinere
subsidies, waarmee we dit
bedrag kunnen aanvullen.

Verder heeft de directie de eerste
gesprekken gevoerd met de mogelijke partijen die de plannen straks
kunnen uitvoeren. Deze partijen
is gevraagd mee te denken om bijvoorbeeld studenten van Nordwin
in te zetten, zodat we ook hier weer
een belangrijke verbinding kunnen
leggen.

Frank Terpstra
SUBSIDIECOMMISSIE

Vader van Fleur (groep 7) en
Roos (groep 5)

Vanuit ons IKC zal er na de
vakantie nog een ludieke actie
gestart worden, waarmee er nog
meer steentjes kunnen worden
bijgedragen. Hier leest u in de
volgende ‘In de steigers’ meer
over.

?
Raadsel van
de Dappere Dino’s
Rarara…welk huis is niet door een architect bedacht?
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Inrichting buitenruimtes
U bent inmiddels misschien
ook wel nieuwsgierig geworden naar de plannen voor de
nieuwe buitenruimtes. In de
vorige ‘In de steigers’ hebben
we al even een plaatje laten
zien van het nieuwe plein
voor de onderbouw. Er ligt
nu ook een ontwerp voor de
nieuwe speelomgeving aan de
kant van het kaatsveld.
Er is met en door een professioneel
oog gekeken naar wat kinderen
in de huidige maatschappij nodig
hebben om zich te ontwikkelen,
wat draagt bij aan samen spelen,
ontdekken, beleven en ervaren.
Wat versterkt de ‘Mienskip’ en hoe
kunnen we, niet alleen de kinderen
van school maar ook de jeugd en
bewoners uit de buurt, binden en
boeien met een interessante inrichting van de ruimte. Zo zijn er drie

verschillende gebieden ingericht
op basis van de volgende uitgangspunten:
• sport en gezondheid
• ontmoeting en verbinding
• natuur en educatie
Vanuit deze uitgangspunten is er
gekeken naar passend spelmateriaal
wat aansluit bij de ontwikkeling van
de kinderen. Jong en oud kan zich
uitleven, ontwikkelen en plezier
maken. Iedere dag opnieuw. Verbonden met elkaar en met de
natuur.
Ook de buurtbewoners kunnen
genieten van de ruimte om hen
heen. Bloemen, bomen, bankjes
en andere zitjes geven de bewoners de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en in gesprek te gaan
met elkaar. De omgeving inspireert
en motiveert om betrokken te zijn
met elkaar.

Inloopbijeenkomst
Hieronder ziet u een impressie
van de beoogde inrichting (in
de linker bovenhoek kunt u het
schoolgebouw denken). Er is veel
beeldmateriaal beschikbaar, teveel
om allemaal in deze nieuwsbrief op
te nemen. Maar niet getreurd...
woensdagmiddag 10 juli van
16.00 - 18.00 uur is er een
inloopbijeenkomst in de tent op
het kaatsveld waar u de plannen
uitgebreid kunt inzien. Let wel, het
zijn voorlopige plannen. Met de inbreng vanuit het IKC-team, ouders,
leerlingen, buurtbewoners en LKC
Sonnenborgh kunnen we de ontwerpen optimaliseren. Wij hopen
dan ook op een grote opkomst!

Anke Postma

Ouder SAC, moeder van Silke
(groep 8) en Rixt (groep 7)

Kom kijken
Kom kijken en geef je
mening op woensdag 10 juli
van 16.00 tot 18.00 uur in de
tent op het kaatsveld.
Op 8 mei hebben we met
bewoners uit de wijk gesproken
over de inrichting van de buitenruimte van IKC Sint Thomas en
het kaatsveld.
De eerste plannen zijn klaar!
Nieuwsgierig? Kom dan kijken
naar een eerste opzet. Geef je
mening, beleef en ervaar. Samen
maken we het mooier!
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