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Basisschool Farmsumerborg en De Springplank, de peuteropvang van Kids2b, zijn per
30 maart 2020 gestart in het nieuwe gebouw Farmsumerborg. De feestelijke opening
van het nieuwe kindcentrum stond op 9 april gepland, maar is helaas door de huidige
maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus uitgesteld. Ook nu, een half
jaar later, heeft de opening nog niet kunnen plaatsvinden. Daarom nemen we u graag op
deze pagina’s mee door het nieuwe gebouw en het bijbehorende onderwijsconcept.

NIEUW GEBOUW IN HET GROEN

Schooldirecteur Renate Ottens van basisschool Farmsumerborg is blij met het nieuwe gebouw. "Farmsumerborg heeft in maart 2020 in alle stilte haar
nieuwe behuizing betrokken. Noodgedwongen in stilte, want vanwege de coronamaatregelen waren er eerst nog geen kinderen op school. Met het nieuwe
kindcentrum heeft het dorp Farmsum een prachtige, nieuwe school gekregen, waar ook volgens de modernste onderwijsprincipes kinderen kunnen groeien
en zich ontwikkelen. Uiteindelijk zijn we vooral trots op de ligging van onze school: veilig midden in het dorp en in een natuurlijke, groene omgeving met
veel ruimte om te spelen en te bewegen."

VORIGE GEBOUW NIET
TOEKOMSTBESTENDIG

Dat een nieuw kindcentrum er maar zo niet staat
weet Renate Ottens als geen ander. Renate: "De
Farmsumerborg is in 2014 ontstaan uit de twee oude
basisscholen in Farmsum: de openbare basisschool
Renate Ottens
OBS Ripperdaborg en de christelijke basisschool CBS
Rengersborg. Samen vormden zij de Bijzondere basisschool Farmsumerborg. Toentertijd
werd besloten in het oude gebouw van de Ripperdaborg te trekken. Al snel bleek dat dit gebouw niet toekomstbestendig was. In 2017 kreeg het team de kans om mee te denken over
de vormgeving, de kleuren en de inrichting van het nieuwe kindcentrum. In oktober 2019 is
de bouw van het aardbevingsbestendige gebouw begonnen."
De ruime entree

VERGADEREN OF THEE DRINKEN AAN DE
STAMTAFEL

Al het werk van de docenten, de medewerkers van Kids2b, omwonenden en de betrokken partijen is
niet voor niks. Renate: "Al ons werk heeft een aangenaam, open en ﬂexibel gebouw opgeleverd. Een
blikvanger is de grote stamtafel direct bij de entree. Hier zitten de leerkrachten vaak samen thee te drinken of te vergaderen als zij geen les geven in hun lokaal. De school heeft naast de klaslokalen twee leerpleinen waar kinderen letterlijk en ﬁguurlijk bewegingsruimte krijgen om alleen of in groepjes aan hun
schoolwerk te werken. De klaslokalen zijn vooral bedoeld om instructie te geven. Op deze manier worden kinderen begeleid in het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding met veel eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. De leerpleinen zijn ﬂexibel ingericht en kunnen in een mum van tijd
worden omgetoverd in een conferentieruimte of een zaal om een musical op te voeren. Het geheel is in
samenwerking met de meubelleverancier Presikhaaf en Groenrijk Eemsdelta prachtig aangekleed."

BELEVINGSWERELD
PEUTERS

Ook Lenie van der Werf, directrice Kids2b, is blij met het
nieuwe kindcentrum: "Onze locatie is prachtig! Ruimtelijk,
licht en het sluit precies aan bij de belevingswereld van onze
peuters. Onze kinderen vinden het gewoon jammer dat ze
weer opgehaald worden door hun ouders. Zo leuk hebben ze
het hier."

Lenie van der Werf

VOORSPOEDIGE BOUW

Grote stamtafel direct bij de entree.

GROEI EN LEER MET ELKAAR OM TE GAAN

Het nieuwe kindcentrum is een gebouw dat aansluit op de manier van lesgeven. Renate: "Het uitgangspunt van de school is groei in brede zin. Dus zowel in sociaal emotionele ontwikkeling, als cognitief en
motorisch in een veilige omgeving. Kinderen leren met elkaar om te gaan, elkaar te waarderen en
conﬂicten met elkaar op te lossen aan de hand van de principes van De Vreedzame School. Gelukkig
hebben we de sporthal weten te behouden en kunnen de kinderen op steenworp afstand gymles krijgen
van vakdocenten."

Vrolijke lichte leslokalen

Op maandag 14 oktober is Centrum Veilig Wonen gestart met
de bouw van het nieuwe kindcentrum. Per 1 januari 2020
heeft Nationaal Coördinator Groningen de bouw overgenomen en gezorgd voor de realisatie. Peter Spijkerman,
directeur Nationaal Coördinator Groningen:“Samen met de
gemeenten en schoolbesturen werkt NCG in het aardbevingsgebied hard aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige scholen. Een ﬁjne en veilige schoolomgeving en het
onbezorgd naar school kunnen is voor ouders en kinderen én Peter Spijkerman
voor NCG belangrijk. Mede dankzij de inzet van bouwbedrijf Jan Snel zijn de werkzaamheden
voorspoedig verlopen en kijken we met tevredenheid terug op de bouw van het nieuwe
Kindcentrum Farmsumerborg. Ik ben blij dat de kinderen nu gebruik kunnen maken van de
nieuwe en aardbevingsbestendige school.”

GEMEENTE TROTS OP HET
NIEUWE KINDCENTRUM

De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomst bestendigdoor een groot aantal basisscholen onder te brengen
in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is opvang en onderwijs onder één dak
te vinden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Wethouder
Jan Menninga: "Kindcentrum Farmsumerborg is het tweede
kindcentrum dat klaar is binnen het scholenprogramma. Het Wethouder jan Menninga
is jammer dat we door de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus nog
geen feestelijke opening met elkaar hebben kunnen organiseren, maar die houden we tegoed.
Met de scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan goed onderwijs en een duurzame en
toekomstbestendige omgeving voor kinderen. Ook bij de Farmsumerborg is dit ons gelukt."
De scholentransitie is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in NoordoostGroningen, waarbinnen 102 scholen aardbevings- en toekomstbestendig worden gemaakt.

