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Vandaag bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de ver(nieuw)bouw
IKC Mierlo-Hout. Zoals aangegeven kan de tijdelijke huisvesting niet op 1 augustus in gebruik
genomen worden. Daardoor is het niet mogelijk om bij aanvang van het nieuwe schooljaar vanaf één
locatie aan de slag te gaan. We hebben in afstemming met de MR nagedacht hoe we komend
schooljaar toch onderwijs en opvang kunnen bieden, passend bij de opzet die wij voor ogen hebben.
Ons belangrijkste uitgangspunt: (het welbevinden van) de kinderen en de kwaliteit van onderwijs.
Locatie Dolfijnlaan en locatie Slegersstraat
We zien mooie kansen om komend schooljaar op twee locaties het nieuwe kindcentrum verder door
te ontwikkelen, namelijk op locatie Dolfijnlaan en locatie Slegersstraat. De locatie waar nu de
Jorisschool gehuisvest is, wordt per 1 augustus 2019 teruggegeven aan de gemeente. Ons
uitgangspunt nu is dat de kinderen van de Jorisschool en ’t Baken volgend schooljaar op locatie
Dolfijnlaan komen. De locatie Odulfusschool blijft gehuisvest op de Slegersstraat.
Na de meivakantie werken we de verdere formatie en groepsindeling uit. Zodra er nieuws is, hoort u
dit uiteraard van ons.
Peuteraanbod en BSO
Samen bouwen we aan een eigentijds kindcentrum waar kinderen en ouders welkom zijn, zich thuis
voelen en waar kinderen van 0 -13 jaar in een uitnodigende en uitdagende omgeving kunnen
ontwikkelen en groeien. Op locatie Slegersstraat (huidige Odulfusschool) zal naast onderwijs ook
peuteraanbod en buitenschoolse opvang gerealiseerd worden. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen zich
hiervoor aanmelden via: https://www.koreinkinderplein.nl/kindcentrum-mierlohout-helmond.
Voor meer informatie of vragen kunt u een afspraak maken met Karlijn de Bie via 06 11029051 /
k.berkers@koreinkinderplein.nl of met Marly Schoofs via 06 11 14 88 09 /
m.schoofs@koreinkinderplein.nl.
Op dezelfde weg verder
Komend schooljaar gaan we als kindcentrum werken vanuit dezelfde uitgangspunten. De onlangs
vastgestelde schooltijden zijn in het nieuwe schooljaar voor alle kinderen gelijk. Daarnaast is er een
opvang en activiteiten aanbod beschikbaar van 7.00 tot 19.00 uur. Voor kinderen die van locatie
Dolfijnlaan gebruik maken van het voor- of naschoolse opvangarrangement wordt vervoer geregeld.
Aanmelden kan via de link hierboven.

Tijdelijke huisvesting
Het komende schooljaar zitten we op twee locaties. In het schooljaar daarop volgend zal tijdens de
verbouwing van de Odulfusschool gebruik gemaakt worden van tijdelijke huisvesting. De locatie is
inmiddels bekend, de hoogwaardige tijdelijke voorziening zal tijdens te zijner tijd geplaatst worden
bij ’t Baken. Dit omdat de bouwactiviteiten op het terrein van de Odulfus zo omvangrijk zijn dat we
daar de veiligheid niet kunnen garanderen. Op dit moment werkt de gemeente in overleg met ons de
plannen voor tijdelijke huisvesting verder uit.
Klaar voor een nieuw schooljaar
Samen bouwen we verder aan ons Integraal Kind Centrum. Een centrum waar je welkom bent,
gelukkig kunt zijn en waar we uw kind écht zien. Voordat we het nieuwe schooljaar als één
organisatie samen verder gaan staan we uiteraard in de komende weken stil bij het afscheid van de
eigen locatie en school. Ook wordt er in juni een informatie inloop georganiseerd waarin we onze
mooie plannen presenteren. Meer informatie volgt na de meivakantie.
Mochten er n.a.v. deze informatie vragen of opmerkingen zijn, laat het ons dan gerust weten. Dit kan
door binnen te lopen, maar ook telefonisch of via email naar info@kc-mierlohout.nl
Tot ziens bij een van onze twee locaties!
Met vriendelijke groet,
Petra van den Bosch
KC Mierlo-Hout in ontwikkeling

