Kindercampus centrum: editie nieuwbouw
We engageren ons ertoe om zowel het leren als het kunnen en zijn te versterken vanuit de idee van levenslang leren voor zowel de leerling als het personeelslid.
Kennis, vaardigheden en attitudes worden geleerd binnen een maatschappijbewuste omgeving waarin passie, duurzaam vernieuwen, verbinding, aandacht, en
respect voor de eigenheid van het kind de sleutel vormen om tevreden en succesvol te worden in het eigen leven, in relatie met de ander en in de maatschappij.
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WAAROM KIEZEN VOOR ONS VERHAAL?

Missie en doelstellingen: LEER-KRACHTIGE SCHOOL

Colofon
•
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TEL.: 013/ 66 27 36

•

DIRECTIE@KABOT.BE

•

WWW.KABOT.BE

•

DE NIEUWBOUWKRANT
WORDT GEREALISEERD IN HET

KADER VAN EEN TRANSPARANT
COMMUNICATIEBELEID VOOR
ALLE BETROKKENEN

VAN 1957 NAAR DE 21ste EEUW
In dit nummer

Tijdens de grote vakantie van 2020 werd de kleuterschool Wiebelwoud (1957) ontmanteld en
werd gestart met de afbraak van de zogenaamde blok F. Dit om plaats te maken voor een
nieuwbouw voor de jongste kinderen van de campus. Ook de andere blokken werden onlangs
in een nieuw kleedje gestoken om klaar te zijn voor de toekomst! De toekomst voor jouw zoon
of dochter waarbij de omgeving en gebouwen het leren mee willen ondersteunen. De laatste
fase van de buitenomgeving zal afgewerkt worden zomer 2022. Eind 2021 willen we onze
intrek nemen in de nieuwbouw of in een lekker opgefriste klas.
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INPAKKEN EN WEGWEZEN

PLAATS RUIMEN WIEBELWOUD
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OPBOUWFASE

Leerlandschappen: één ruimte, veel mogelijkheden
Een nieuwbouw neerzetten is één ding, een gebouw dat aan alle noden beantwoordt is een ander verhaal. Voor de kindercampus centrum waar zowel de kleuterschool Wiebelwoud, de lagere school Hartelust als de school voor buitengewoon basisonderwijs de Regenboog samenwonen, werd er een open leerlandschap ontwikkeld, een open ruimte waar zowel leerlingen als leerkrachten zich thuis voelen. Voor de leerlingen is dit een plek om zelfstandigheid te ontwikkelen, een ruimte om in stilte te kunnen
leren en experimenteren of een ruimte om in groep te kunnen samenwerken De leerkrachten krijgen zo een plek buiten het klassieke klaslokaal waar ze op een vooruitstrevende manier kunnen lesgeven. Een ruimte die hen ook stimuleert om op een andere
manier les te geven. Het openleercentrum beschikt over de nodige tools die mogelijk niet voor elk kind thuis haalbaar of vanzelfsprekend zijn. Een ruimte die de kinderen stimuleert om te leren maar ook om te leven en te ontspannen.
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MEER DAN ENKEL NIEUWBOUW! DE KLASSEN IN NIEUW JASJE

PLANNING
De bouwheer van deze nieuwbouw bestaande uit 14 klassen en 2 open leerlandschappen is VZW Katholiek Basisonderwijs
Tessenderlo (KaBOT) . De nieuwbouw staat ingepland om klaar te zijn tegen eind 2021 maar zoals het er nu naar uit ziet,
kunnen we misschien al intrekken tijdens het eerste trimester van het schooljaar 2021-2022. Dat er in voorbereiding van de
verhuis projectmatig met de kinderen wordt gewerkt rond bouwen en verhuizen draagt bij aan het plezier om er dan daadwerkelijk in te vliegen! Misschien zullen we de papa’s en de mama’s ook vragen om een handje toe te steken.
Veel handen maken immers licht werk!
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