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School!
School is een belangrijk deel van je leven. Waar zouden we
zijn zonder school? Op school leer je van alles. Lezen en
schrijven. Rekenen. Knutselen. Sporten. Samen spelen, in de
klas. Maar ook samen buiten spelen, samen afspreken. Met
je klasgenoten deel je jarenlang lief en leed. Je ontdekt
waar grenzen liggen en hoe uitdagend en spannend het is
om samen iets nieuws doen. School is de tijd dat je vrienden
en vriendinnetjes maakt, misschien wel voor het leven.
In mijn geval is dat gelukkig wel gebeurd. Ik kijk terug op
een leuke en leerzame schooltijd, hier in 's Gravenmoer. Na
een paar jaar op de peuterspeelzaal in de Grutterijstraat,
ging ik naar de openbare basisschool De Springplank. Een
kleine, prettige school. Groep zeven en acht waren toen al,
net als nu, gecombineerde klassen. In mijn groep acht zaten
negen kinderen. Met zijn drieën zijn we naar dezelfde vervolgopleiding gegaan. We vinden het nog steeds leuk om
bij te praten als we elkaar tegenkomen en één vriendin van
school is ook nu nog een vriendin met wie ik afspreek!
Een samenwerking met De Wegwijzer was er in die tijd nauwelijks. De twee scholen bestonden letterlijk naast elkaar.
Hoe anders is dat nu. Ik vind het mooi om te zien dat die samenwerking steeds meer vorm krijgt en ook met de voorscholen van 0 tot 4 jaar. De gedachte van doorlopende leerlijnen en het samen oppakken van thema’s en activiteiten,
komt zo tot zijn recht.
Goed onderwijs in goede frisse gebouwen, is heel belangrijk.
De Wegwijzer en De Springplank hebben behoefte aan een
impuls. Door de scholen, met behoud van de eigen identiteit, onder één dak te voegen, kan een nog mooiere samenwerking ontstaan. Dat is in het belang van het kind. Maar
ook belangrijk voor de docenten die onderwijsambities hebben en ouders, opa's, oma's die het beste willen voor hun
(klein)kind. Samen hebben we in onze lokale samenleving
een rijke geschiedenis op het gebied van onderwijs, dat
moeten we vasthouden voor de toekomst.
Daarbij zie ik ook kansen voor opvang buiten de schooltijden, bewegingsmogelijkheden en gebruik van het gebouw
voor iedereen buiten schooltijden. Een nieuwe school, in de
vorm van een integraal kind centrum, is een investering in
de toekomst en in de vitaliteit van 's Gravenmoer. Samen
maken we ons sterk voor een mooie onderwijstoekomst!
Veel succes aan iedereen!
Bea van Beers,
Wethouder Onderwijs

Leerlingen van De Wegwijzer en De Springplank poseren samen voor de voorpaginafoto van deze onderwijskrant.
Midden (van links naar rechts): Fedde, Nomi, Dieuwertje, Thomas. Voor: Josephine. Achter: Bloem. Foto Jan Stads/Pix4Profs

Beste inwoners
van ‘s Gravenmoer
Wij zijn enthousiast en dat willen we graag met u delen! We, dat zijn de basisscholen en de kindpartners in 's Gravenmoer. Wij willen graag het beste voor de kinderen in ons dorp, dichtbij huis.
Nu en in de toekomst. Onze wens is het bouwen van een nieuwe, gezamenlijke huisvesting voor
onderwijs en kinderopvang. Na vele jaren van onderzoek, rapporten bestuderen en vergaderen,
zijn we nu zover dat we een unanieme voorkeursvariant hebben. Graag willen wij u goed en duidelijk informeren. Daarom hebben we deze krant gemaakt.
Iedereen is kind geweest. Iedereen weet hoe belangrijk educatie is. Kinderen hebben een fijne omgeving nodig. Een opvanglocatie en school zonder drempels, waar iedereen zich thuis en
veilig voelt. Met onderwijs op maat. Ieder kind is immers uniek.
Ieder kind heeft er recht op om zich goed te kunnen ontwikkelen. Van peuter tot kleuter. Van kleuter tot tiener. En meer. De
bassischool is voor iedereen een belangrijke periode in zijn of
haar leven. Je brengt er zo'n 8000 uur door, samen met meesters, juffen en klasgenoten. Je doet er kennis op. Maar ook
vriendschap en sociale contacten. Dat geldt voor de kinderen,
maar ook voor de ouders. Voor school doen we dingen samen.
We helpen elkaar met activiteiten, we zetten ons extra in. Kinderopvang en basisonderwijs zorgen samen voor toegevoegde
waarde in 's Gravenmoer. Het geeft extra kracht en verbinding
aan onze lokale samenleving.
Toekomst
Wij willen dat graag vasthouden voor de toekomst, en daar
waar mogelijk verbeteren. Wij denken dat daarvoor een andere
voorziening nodig is dan wat we nu kunnen bieden in onze
huidige, verouderde gebouwen. Daarom hebben we veel met
elkaar gesproken. Onderzoek verricht. Kennis en inzichten met
elkaar gedeeld. Wat past bij onze ambities? Wat is de beste
keuze die we kunnen maken?
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Samen in een IKC
Wij geloven in een Integraal Kind Centrum (IKC) voor 's Gravenmoer. Door samen onder één dak te gaan (De Wegwijzer en
De Springplank), kunnen we er voor zorgen dat u als ouder

kunt blijven kiezen uit openbaar of protestant christelijk basisonderwijs voor uw kind. Door samen onder één dak te gaan
(De Bengels, De Toverdroom, Slot Ravot), kunnen we ervoor
zorgen dat u als ouder kunt blijven kiezen uit verschillende vormen van kinderopvang.
Locatie sportpark
In deze krant leggen we uit waarom wij denken dat de beste locatie voor nieuwbouw van een IKC het sportpark aan de Wielstraat is. Diverse partners krijgen hiermee de kans om de krachten te bundelen: onderwijs, kinderopvang, sportverenigingen.
Impuls voor 's Gravenmoer
Wij denken dat de realisatie van een IKC op de locatie sportpark, een impuls betekent voor de vitaliteit van 's Gravenmoer.
Niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook wat betreft
wonen en verkeer. Dat alles is goed voor het aanbod en de stabiliteit van het voorzieningenniveau in 's Gravenmoer.
Gesprek
Graag gaan we de komende periode nader in gesprek. Met u
als inwoner van 's Gravenmoer. Met de dorpsraad. Met betrokken verenigingen, buurtbewoners. Natuurlijk met de ouders
van onze leerlingen. Dat zullen we doen op verschillende manieren die we tijdig zullen communiceren. De weg naar een IKC
in 's Gravenmoer is nog lang en zal nog enige jaren duren. We
staan nog maar aan het begin. Met deze krant willen we u alvast snel en duidelijk informeren. We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij! Graag tot later!

Waarom kiezen
voor nieuwbouw?
In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een IKC in ‘s Gravenmoer, met ondersteuning
van externe deskundigen. De uitkomsten zijn besproken en
vervolgens nader onderzocht. Zes varianten zijn beoordeeld en
getoetst op haalbaarheid. Dit is gedaan op basis van meerdere
criteria, zoals ruimtelijke inpassing, beleidsmatige kaders, functionaliteit, draagvlak en betaalbaarheid. Op basis van dit alles
komen we tot de volgende conclusie: nieuwbouw is de beste
optie en heeft de voorkeur boven het
renoveren van de bestaande gebouwen.

Samen op het schoolplein

De gemeenteraad heeft recent het Plan van Aanpak Onderwijshuisvesting vastgesteld (zie pagina 4). En het college opdracht
gegeven om de schoollocaties verder uit te werken en in de komende begrotingen daar rekening mee te houden.
Budget
Bij realisatie van een IKC op de sportlocatie, is tijdelijke huisvesting (tijdens de periode van nieuwbouw) voor geen van beide
scholen nodig. Dat betekent dat het beschikbare budget daadwerkelijk aan de realisatie van het IKC kan worden besteed.

Kindpartners
Nieuwbouw past ook het best bij de toekomstige eisen en ambities van de kindpartners in 's Gravenmoer. Dan hebben we
het over kinderdagopvang 0-4 jaar (De Bengels), peuteropvang 2-4 jaar (De Toverdroom) en buitenschoolse opvang 4-13
jaar (Slot Ravot).

Wat zijn de
andere opties?

Duurzaamheid
De gemeente Dongen heeft als beleid om gemeentelijke gebouwen, zoals scholen, zoveel mogelijk te verduurzamen.
Nieuwbouw biedt de beste mogelijkheden voor onderwijshuisvesting conform de eisen die nu en in de toekomst aan duurzaamheid worden gesteld. Kernwaarden: bijna energieneutraal, frisse scholen met een goede luchtkwaliteit.

Locatie De Springplank
Bij De Springplank is te weinig ruimte voor de bouw van een
IKC, dan zou er geen buitenspeelplaats meer beschikbaar zijn.
Dat vinden we als schoolbesturen niet realistisch.
Locatie De Wegwijzer
Bij De Wegwijzer is voldoende ruimte voor het realiseren van
een IKC. Deze locatie heeft ons inziens maar één voordeel ten
opzichte van de locatie sportpark: dat is de ligging die iets centraler is. We tekenen hier bij op dat afstand een relatief begrip
is op de schaal van 's Gravenmoer. Nieuwbouw op de locatie De
Wegwijzer betekent in de praktijk een moeizame periode van
overbrugging. We zien veel meer perspectief in de locatie sportpark, gezien andere, zwaarder wegende voordelen die samen
leiden tot een veel beter vooruitzicht voor zowel de korte als de
lange termijn.

Waarom kiezen
voor een IKC?
IKC is de afkorting voor Integraal Kind Centrum. We zijn ervan
overtuigd dat we de beste keuze maken door als de twee basisscholen van 's Gravenmoer samen onder één dak te gaan, met
daarbij ook de kindpartners. Daar hebben we de volgende argumenten voor:
Vitale toekomst
Als De Wegwijzer en De Springplank samengaan in één multifunctioneel gebouw (IKC), dan is dat de beste garantie voor de
vitaliteit en daarmee het langdurig behoud van het basisonderwijs in 's Gravenmoer.

Keuze ouders
Bij een IKC (samen onder één dak, maar ieder heeft zijn eigen
identiteit) behouden ouders de keuze: openbaar onderwijs of
protestant-christelijk onderwijs voor hun kinderen.
Gemeentelijk beleid
De gemeente heeft als beleid voor basisscholen om in alle kernen IKC's te realiseren. Daar zijn afspraken over gemaakt met
de schoolbesturen, ook wat betreft prioritering. Het IKC Sint
Agnes (Dongen-Vaart) is al in ontwikkeling. Voor 2018-2020: IKC
Beljaart/Heilig Hart en IKC J.J. Anspachschool. Voor 2020-2024;
IKC Biezen (Biezenkring-Noorderpoort), IKC 's Gravenmoer
(Wegwijzer-Springplank), IKC West (Westerkim-Vlinderboom).

Waarom voorkeur
locatie sportpark?
Of het nu gaat om de toekomst van De Wegwijzer, De Springplank of de kindcentra, we zien aanzienlijke voordelen in de lo-

Extra woningen
Een verhuizing van De Wegwijzer en De Springplank naar de
locatie sportpark, maakt het mogelijk om op twee centrale locaties in 's Gravenmoer extra woonvoorzieningen te realiseren.
Met maatwerk kan worden voorzien in de woonbehoeften van
specifieke doelgroepen.

Wat betekent
dit financieel?

Basisonderwijs
Het huidige gebouw van De Wegwijzer is uit 1968 en dus 50
jaar oud. Dat van De Springplank is ook 50 jaar oud. Beide gebouwen voorzien niet in de eisen die worden gesteld aan toekomstig onderwijs. Nieuwbouw sluit het best aan bij de onderwijsambities van zowel De Wegwijzer als De Springplank.

Samen sterker
Met een IKC kunnen alle kindfuncties samen gaan op één plek:
Peuteropvang, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en basisonderwijs. Samen krachten bundelen in plaats van onderlinge
concurrentie, dat betekent samen sterker.

locatie. Dat biedt kansen voor het geven van een impuls aan de
lokale woningmarkt.

In de toekomst: Samen naar school onder één dak. Nu al, speciaal voor deze onderwijskrant: Samen op de foto op het schoolplein. Leerlingen en docenten van De Wegwijzer en De Springplank verenigen zich voor goed onderwijs in 's Gravenmoer. Foto Jan Stads/Pix4Profs
catie sportpark 't Wiel voor de nieuwbouw van een IKC.
Samenwerking
De locatie sportpark biedt volop mogelijkheden voor samenwerking met de verenigingen en gebruikers van de accommodatie: ONI voetbal, gymvereniging ONI, Tennis Club De Wiel,
ContourDeTwern, MBVO Ouderengym (stichting Open Bejaardenwerk). Het sportpark kan worden uitgebreid met een IKC;
de indeling voor sport (velden, banen) kan blijven zoals het is.
Faciliteiten
De locatie sportpark maakt het mogelijk dat er intensiever dan nu
gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige sportterreinen.
Buitenruimte
Op de locatie sportpark is het realiseren van kindvriendelijke
buitenruimte mogelijk.
Gymles
De locatie sportpark brengt de kinderen dichter bij de gymzaal
wat scheelt in reistijd en onderwijstijd.

Les
Locatie sportpark biedt meer mogelijkheden voor het lesgeven
buiten het schoolgebouw.
Parkeren
De locatie sportpark biedt goede parkeervoorzieningen en mogelijkheden voor brengen en halen van kinderen.

Wat betekent dit
voor het verkeer?
Een verhuizing van de bassischolen betekent dat er een structurele verandering zou komen in het patroon van fiets- en autoverkeer in 's Gravenmoer. Dat vraagt om bijzondere aandacht.
Bereikbaarheid
De locatie sportpark is weliswaar minder centraal gelegen dan
de huidige locatie van beide scholen, maar goed bereikbaar
voor iedereen die woont in 's Gravenmoer. Van lange reistijden

en grote afstanden is in ons dorp eigenlijk geen sprake.
Huidige schoolbuurten
Een verhuizing van beide basisscholen betekent minder verkeer
en minder parkeerdruk in de wijken waar nu De Wegwijzer en
De Springplank staan.
Grutterijstraat
De verkeers- en parkeerdruk in vooral de Grutterijstraat kan
worden opgelost.
Omgeving sportpark 't Wiel
De realisatie van een IKC op de locatie sportpark, betekent een
toename van het verkeer in de wijk rondom sportpark 't Wiel.
Wij vinden het belangrijk dat goed wordt onderzocht wat de
specifieke gevolgen zijn. Het is belangrijk in gesprek te gaan
met omwonenden en samen te kijken naar aandachtspunten
en goede oplossingen zowel voor veiligheid als leefbaarheid.
Verkeersplan
Wij pleiten voor een integrale aanpak met het verkeersplan 's

Gravenmoer. Op 7 maart jl. heeft, tijdens een drukbezochte bijeenkomst, de aftrap plaatsgevonden voor dit meerjarige plan
dat zich gaat richten op een goede afwikkeling van de verkeersstromen op de hoofd- en doorgaande wegen in 's Gravenmoer.
Op 18 april aanstaande vindt de eerste bijeenkomst plaats van
de klankbordgroep verkeer, in De Geubel, aanvang 19.30 uur.
Wij zouden het een goede zaak vinden als daarin ook vertegenwoordigers plaatsnemen vanuit zowel directe omgeving sportpark (Wielstraat / Dokter Koekkoeklaan) als ook vanuit het onderwijs (ouders). Aanmelden voor de klankbordgroep Verkeersplan 's Gravenmoer kan via gemeente Dongen, contactpersoon
verkeersambtenaar Karin Naaijkens,
E: karin.naaijkens@dongen.nl Voor dit jaar staat de Hoofdstraat
op de agenda. Andere straten volgen in de komende jaren.

Wat betekent dit
voor het wonen?
Beide basisscholen zijn gelegen op een aantrekkelijke woon-

Geubel
Er is een studie verricht naar de mogelijkheden voor een kindcentrum met dorpsfunctie in en rondom het gebouw van De
Geubel. De RO groep heeft een rapport opgeteld dat op 31 oktober jl. is aangeboden aan het college. Het rapport was de afronding van een gezamenlijke studie van gemeente, schoolbesturen Bravoo en PCPO Midden-Brabant, De Toverdroom, de
Geubelcommissie (vertegenwoordiger van het verenigingsleven), stichting Donckhuys en de dorpsraad.
Uit het onderzoek is gebleken dat de gebouwstructuur van De
Geubel belemmerend werkt voor de functionaliteit van het onderwijs en kindfuncties. Op 14 december jl. hebben we als gezamenlijke schoolbesturen in een brief aan het college de wens
uitgesproken om een IKC-nieuwbouw te realiseren op de locatie sportpark.

Wat vindt de
gemeente?
De gemeente is voorstander van een IKC in 's Gravenmoer. De
gemeente is blij dat beide basisscholen en de kindpartners zich
sterk maken voor een toekomst onder één dak.
Draagvlak
Alvorens een standpunt in te nemen, wil het college graag horen wat het draagvlak is voor de variant van nieuwbouw op de
locatie sportpark. Het college vindt het belangrijk dat met deze
onderwijskrant het gesprek wordt aangegaan met de lokale samenleving. Dat is nodig om de volgende stap te kunnen zetten
op een weg naar een IKC. Die weg is nog lang, we staan aan
het begin van een proces dat jaren zal gaan duren.

Gemeente Dongen & plan van
aanpak onderwijshuisvesting
Voorstel
Per gebied/onderwijscluster is vervolgens een samenhangend voorstel geformuleerd, met respect voor ieders wensen en belangen. Daarbij is rekening gehouden met de
leeftijd van de gebouwen, de functionaliteit van de huisvesting en de verbinding met andere (onderwijs)partijen.
Daar zijn in meegenomen: leegstaande lokalen en ruimtekort. Daarmee kan worden voorkomen dat inkomsten van
het schoolbestuur die voor onderwijs bedoeld zijn moeten
worden uitgegeven aan gebouwen.
's Gravenmoer
In dit Plan van Aanpak is als voorkeursscenario voor de onderwijshuisvesting in ’s Gravenmoer opgenomen: een unilocatie voor de scholen De Springplank (Bravoo) en De Wegwijzer (PCPO Midden Brabant), op een nader te bepalen locatie. Inmiddels hebben de besturen van beide basisscholen bij het college aangegeven een duidelijke voorkeur te
hebben voor de locatie sportpark.

In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad van Dongen het Plan van Aanpak Onderwijshuisvesting 2018
vastgesteld. Vanuit de huidige situatie en de ontw ikkelingen op de verschillende schoollocaties is door schoolbesturen, schooldirecties en de gem eente in gezam enlijkheid gekeken naar een gew enst toekom stbeeld.
Daarbij is voor alle basisscholen in onze gemeente aandacht
besteed aan leerlingenaantallen, de prognoses voor groei en
krimp, de diversiteit van onderwijsaanbod, de kenmerken van
de schoolgebouwen (in termen van kwaliteit en functionaliteit), de behoefte aan ruimte in relatie tot de capaciteit van
het gebouw, het gebruik van de schoolgebouwen voor kindfuncties, de leeftijdsopbouw van de diverse scholen en urgenties die aandacht vragen.

Tijdspad
De gemeente benadrukt dat de weg naar een IKC in 's Gravenmoer nog lang is. Naar alle waarschijnlijkheid langer
dan die van andere basisscholen in de andere kernen. Dat
heeft te maken met de procesgang en met afspraken over
prioritering die zijn gemaakt tussen de gemeente en overkoepelende schoolbesturen (onderwijshuisvesting 2018).
Op dat tijdspad hebben De Wegwijzer en De Springplank
nog andere basisscholen voor zich. Maar mocht bij die
scholen de voorbereiding op een IKC niet vlot verlopen,
dan stelt de gemeente zich flexibel op, conform de motie
die de gemeenteraad heeft aangenomen bij het huisvestingsplan.
Het college wil graag nog voor de zomervakantie een voorstel aan de gemeenteraad doen hoe verder te gaan met
een IKC in 's Gravenmoer. Daarvoor is nodig dat de voorkeurslocatie sportpark kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak.

Dit vind ik er van Dit vind ik er van
,,Onze school is prima bereikbaar, maar
door de slechte inrichting van de wegen
is het voor onze kinderen zeer onveilig
om naar school te fietsen. Te hard rijdende auto’s, vracht- en landbouwverkeer: het is een wonder dat er nog geen
ongelukken zijn gebeurd. En dat in een
30 km zone! Als je nou eens begint om als ouder zelf niet harder dan 30 km/u te rijden. Voor alle kinderen. Dan geven wij
het goede voorbeeld.''
Ellen de Man – Lapidoth, ouder, De Wegwijzer

,,Ons mooie dorp verdient een toekomstbestendig schoolgebouw op een centrale
en veilig bereikbare locatie. Een eigentijds en inspirerend gebouw dat kinderen
uitdaagt om te ontdekken, te leren en te
spelen. Een gebouw waar beide scholen,
elk met hun eigen karakter en identiteit, een nieuw thuis vinden. ''
Iris Kemper, ouder, De Wegwijzer

,,Mijn kinderen vragen wanneer ze alleen naar school mogen fietsen. Dat stel ik voorlopig nog
even uit, want daarin zou de gemeente een grote stap kunnen maken door
de wegen binnen ons dorp anders in
te richten waardoor de veiligheid beter gewaarborgd kan worden. ''
Mirjam 't Hooft - Burghout, ouder,
De Wegwijzer

"Een nieuw gebouw biedt nieuwe mogelijkheden.
Korte lijnen en gebruik maken van ieders
kwaliteiten. Samen zorg dragen voor passend onderwijs!".
Robin Laurijssen, leerkracht en IB-er,
De Springplank

Hoe nu verder?
De gemeente, de directies van de scholen en de kinderopvang vinden het belangrijk dat we met u van gedachten
(blijven) wisselen over het proces waarin onderwijs, sport,
leefbaarheid, woongenot en verkeersveiligheid voor 's
Gravenmoer centraal staan. Wat ons betreft is in gesprek
gaan met elkaar de beste manier om samen te komen tot
een goed resultaat.
Gesprekken
Komende week (maandag 16 april) vindt er een informatieavond plaats voor de ouders van alle kinderen van De
Toverdroom, De Wegwijzer en De Springplank. We hebben
de dorpsraad gevraagd of we binnenkort welkom zijn op
hun vergadering. Woensdag 18 april vindt de eerste bijeenkomst plaats van de klankbordgroep voor het verkeersplan 's Gravenmoer. Afgelopen week (woensdag 11 april)
hebben we voor de eerste maal gesproken met de gebruikers van de sportfaciliteiten op het Sportpark aan de Wielstraat en met direct omwonenden (dinsdag 10 april). Het
doel is steeds: informatie delen en vragen en behoeften
ophalen, zodat we samen komen tot maatwerk.
College
De reacties vanuit onze lokale samenleving worden gedeeld met het college van burgemeester en wethouders.
Dat gebeurt in de vorm van een ambtelijk voorstel. Besluitvorming door het college over de volgende stap voor
de mogelijke realisatie van een IKC op de locatie Sportpark, heeft naar verwachting plaats in het tweede kwartaal van 2018.
Tijdspad
Dat betekent niet dat er snel begonnen gaat worden met
de nieuwbouw. Voor het zover is, moeten er de komende
jaren nog heel wat belangrijke stappen worden gezet.
We staan nog maar aan het begin van een IKC in 's Gravenmoer. Wij vonden het belangrijk om u aan het begin
van het proces op duidelijke wijze te informeren, vandaar
deze onderwijskrant. Wij zullen u op de hoogte blijven
houden van belangrijke nieuwe ontwikkelingen!

COLOFON
Redactie
Deze onderwijskrant is, in samenwerking, gemaakt door
de schoolbesturen van Bravoo (De Springplank) en PCPO
Midden-Brabant (De Wegwijzer), de kindpartners in 's Gravenmoer (De Bengels, De Toverdroom, Slot Ravot) en de
gemeente Dongen. Om zoveel mogelijk inwoners van 's
Gravenmoer goed te informeren, wordt de krant huis-aanhuis verspreid. Ook is er een digitale versie beschikbaar.
Eindredactie
Team communicatie gemeente Dongen

,,Een nieuw gebouw biedt veel kansen,
ook onderwijskundig. Ik kijk er naar uit
om samen, met behoud van ieders eigenheid, een goed concept neer te zetten.''
Albert van Dam, directeur,
De Springplank

,,Straks zitten we in een mooi, nieuw, fris
en schoon gebouw. Geen gebreken en alles doet het. Prachtig!’’
Bert van Spijk, conciërge, De Springplank

,,Samen in één gebouw heeft veel voordelen. Ouders hoeven niet meer naar drie locaties om kinderen te brengen of te halen.
De overgang naar de basisschool wordt
makkelijker omdat de kinderen het gebouw
en de leerkrachten al kennen.''
Chantal Verhoeven, kinderopvang
De Toverdroom

Vormgeving en distributie
Leijten Digitaal en Drukken, Hoge Ham 82 Dongen
Fotografie
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Informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Basisschool de Wegwijzer
T: 0162 - 31 26 34
E: wegwijzer@pcpomiddenbrabant.nl
Basisschool De Springplank
T: 0162 31 84 93
E: despringplank@obsspringplank.nl
Gemeente Dongen
Onderwijsambtenaar Sylvia van der Westen - Van den Broek
T: 14 0162
E: sylvia.van.der.westen@dongen.nl

