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Hoofdgebruikers

Beste lezer,

De gemeente Oldambt heeft naar aanleiding van
verschillende onderzoeken in 2014 en 2015 besloten
om een brede school te realiseren aan de Kanaalweg
in Scheemda.

Deze zomer is bekend geworden dat de realisatie van
de brede school Scheemda vertraging gaat
opgelopen.
Volgens de oorspronkelijke planning zou het nieuwe
gebouw met ingang van het schooljaar 2018-2019 in
gebruik worden genomen. Deze planning kan niet
gehaald worden. Recente ontwikkelingen in de
bouwsector zorgen voor hogere kosten, waardoor er
naar extra financiële middelen gezocht moet worden.
In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie hierover.

Het doel van de brede school is om een
samenhangend aanbod van onderwijs, opvang,
welzijn en ontspanning voor kinderen van 0 tot 12 jaar
te realiseren.
De volgende partijen worden de hoofdgebruikers van
brede school Scheemda:
•

cbs Annewieke

•

Fusieschool: obs Eexterbasisschool en obs
Jaarfke

•

Stichting Kinderopvang KiWi (kinderdagverblijf
en buitenschoolse opvang)

•

Peuterspeelzaal Sociaal Werk Oldambt

•

Logopedie Oldambt

•

Biblionet Groningen
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•

Gymzaal Merelstraat

Hogere bouwkosten

Meer informatie?

De economie trekt aan en de bouwsector krijgt het
daardoor drukker. De bouwkosten zijn de afgelopen
3 jaren met ruim 12% toegenomen. Hierdoor is er
extra geld nodig om de brede school in Scheemda
te realiseren. De gemeenteraad moet hier een uitspraak over doen.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar de hoofdgebruikers en direct omwonenden van de toekomstige
brede school Scheemda.

De bouwplanning wordt binnenkort met de stuurgroep
onder de loep genomen. Uiteraard houden we u op
de hoogte over de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet namens de stuurgroep
brede school Scheemda,

Gebruik gymzaal Merelstraat
Afgelopen zomer is de gymzaal aan de Merelstraat
gesloten. In de toekomst blijven er twee gymzalen
over en daarom is er een inventarisatie gedaan van
het sportmateriaal. Op locatie Merelstraat is het verouderde materiaal opgeslagen. De sportverenigingen
moeten daarom uitwijken naar de locaties Hesserzand
(bij obs Jaarfke) of de Eextahal.

Wilt u meer informatie, dan kunt u lid worden van de
Facebookpagina: www.facebook.com/
bredeschoolscheemda.
Of kijk op de website van de gemeente Oldambt:
www.gemeente-oldambt.nl/brede-school-scheemda.
Alle nieuwsbrieven zijn hier ook digitaal terug te
vinden.
Voor vragen of opmerkingen kunt u uiteraard ook
contact opnemen met de gemeente Oldambt:
info@gemeente-oldambt.nl of tel. 0597 48 20 00.

Voor vragen over de planning kunt u contact opnemen
met de heer Jan Verwoert van de gemeente Oldambt.
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