
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Veel ontwikkelingen 
Sinds de vorige nieuwsbrief in maart, zijn er veel stappen gezet. Zo zijn er ontwikkelingen in het 
wijzigen van het bestemmingsplan, is er een architect gekozen voor het ontwerp van het 
kindcentrum en krijgt de samenwerking tussen de partners in het kindcentrum steeds verder 
vorm. In deze nieuwsbrief nemen we je graag mee.  
 

GGD, maatschappelijk werk, fysiotherapie en 
logopedie in kindcentrum 
De GGD, maatschappelijk werk De Kern, Fysiotherapie Olst, logopedie Olst en logopedie Salland 
nemen naast de scholen en kinderopvang ook hun intrek in het kindcentrum.  
 
De drie partijen gaan ruimtes huren in het nieuwe 
gebouw. In het ontwerp van het gebouw wordt er 
rekening mee gehouden dat de ruimtes ook in 
schoolvakanties bereikbaar en open zijn. Claudia 
Diepstraten, directeur Opwaardz: ‘Als onderwijs 
en opvang zijn we erg blij om samen met de GGD, 
De Kern, fysiotherapie en logopedie in het 
kindcentrum te starten. Dat we straks in één 
gebouw zitten kan bijdragen aan het intensiveren 
van onze samenwerking en zorgen voor een 
betere uitwisseling van informatie en expertise.’   
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Ieder kind is anders en heeft zijn eigen interesses, talenten en tempo. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en bewandelen hun eigen weg. Ze 
leren op allerlei manieren: door te spelen en bewegen, samen te werken, na te denken over zichzelf, creatief te zijn en kennis op te doen. Leren werkt 
het beste als opvang, school en andere partners nauw samenwerken en de overgang tussen thuis, opvang en school soepel loopt. In de kindcentra in 
Olst en Wijhe werken straks vertrouwde gezichten die allemaal – op hun eigen manier – betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Via deze 
nieuwsbrief informeren we je over de voortgang van dit proces. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.scholenvoormorgen.org. 

Nieuwsbrief Olst 

Beide schoolnamen in kindcentrum bekend 
In 2020 koos basisschool Opwaardz haar nieuwe naam. Begin juni werd ook de nieuwe naam van 
Mijnpleinschool Olst bekend: IJsselwijs. Na de fusie in augustus 2021 tussen drie scholen, koos 
de school voor een tijdelijke schoolnaam. Lees er hier meer over: 
 
>> Kinderen Mijnpleinschool Olst kiezen eigen schoolnaam 
>> ‘IJsselwijs’ nieuwe schoolnaam van Mijnpleinschool Olst 
 

http://www.scholenvoormorgen.org/
https://www.mijnplein.nl/Actueel/Nieuws/art/52207
https://www.mijnplein.nl/Actueel/Nieuws/art/52413


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Kinderen denken mee over buitenruimte kindcentrum  
 

De kinderen uit groep 5/6 van de basisscholen in Olst-Wijhe kregen van burgemeester Strien de vraag om na te 
denken over de buitenruimte van het nieuwe kindcentrum of eigen school. Elke school maakte één ontwerp. Op 
14 april presenteerden Anouk & Bram, Elynn & Puck, Nori & Floor, Elin & Cato, Ben & Ilse en Kristiano & Liz het 
idee van hun klassen in de raadszaal van het gemeentehuis in Wijhe. Wat een kanjers!  
 
De presentaties leverden fantastische resultaten op. Van een 'vriendenbankje' tot overdekte fietsenstalling en 
van een 'allesbalveld' tot kabelbaan. Maar ook groentetuintjes, insectenhotels, hangmatten voor de juffen en 
meesters en een 'chillboom' kwamen voor in de plannen. Veel mooie ideeën, waarbij de kinderen ook echt 
keken naar veiligheid, duurzaamheid en haalbaarheid. Het was dan ook niet makkelijk voor de jury om een 
winnaar aan te wijzen. Na lang beraad is dat toch gelukt. Elynn en Puck van Opwaardz uit Olst gingen er met de 
prijs vandoor. Zij lopen op 13 juli een ochtend mee als jeugdburgemeester met burgemeester Ton Strien. 
 
Kindcentrum 
De kinderen van Opwaardz en IJsselwijs houden een belangrijke rol bij de inrichting van de buitenruimte van het 
kindcentrum. Zij mogen de ontwikkelaar en architect helpen bij de ideeën voor hun nieuwe schoolplein.  
 
 

Architect kindcentrum gekozen 
Na een formele aanbestedingsprocedure is Bureau Bos architecten gekozen als architect voor 
het kindcentrum in Olst. Zij zijn begin mei gestart met een ontwerp. 
 
Bureau Bos werkt aan een ontwerp voor een energieneutraal en onderhoudsarm gebouw. Een 
werkgroep met daarin medewerkers van KOOS, IJsselwijs, Opwaardz, GGD, fysiotherapie Olst, De 
Kern, logopedie Salland en logopedie Olst beoordeelt de onderwerpen. Het streven is om het 
voorlopig ontwerp met plattegrond voor de zomer af te ronden.  
 

Bestemmingsplan 
Het ontwerp bestemmingsplan voor het kindcentrum Olst heeft in maart/april ter inzage gelegen. 
Er is één zienswijze op binnengekomen. Daarna is heeft het college van B&W het ontwerp 
bestemmingsplan aan de gemeenteraad aangeboden om het vast te stellen. Dat is maandag 4 juli 
gebeurd. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt nu wederom ter inzage gelegd voor een 
periode van zes weken vanaf 14 juli. Als er geen beroep wordt aangetekend bij de Raad van State, 
is het nieuwe bestemmingsplan definitief. Dit zal naar verwachting medio september zijn. Als er 
wél beroep wordt aangetekend, moeten we een uitspraak van de Raad van State over dit beroep 
afwachten. Het is moeilijk te voorspellen hoe lang die uitspraak op zich laat wachten, maar we 
gaan in dat geval uit van minstens een jaar. Het bestemmingsplan is een belangrijke mijlpaal. Het 
nieuwe bestemmingsplan maakt de functies van het kindcentrum op de locatie Averbergen 

  



Samenwerking kinderopvang en scholen 

School en kinderopvang dragen ieder op hun manier bij aan de ontwikkeling van kinderen. In Olst 
werken ze nauw met elkaar samen. Dat deden ze al, maar in aanloop naar de kindcentra is deze 
samenwerking extra versterkt.  
 
Adoptie oorlogsmonument Olst 
Opwaardz en IJsselwijs hebben gezamenlijk het oorlogsmonument in Olst geadopteerd. In de week 
voor de Nationale Dodenherdenking is het monument door kinderen schoongemaakt. Tijdens de 
herdenking op 4 mei hebben kinderen van beide scholen gedichten voorgelezen en een gezamenlijk 
bloemstuk gelegd.  
 

Kennismaken en in gesprek  
Eind mei ontmoetten alle medewerkers van het nieuwe 
kindcentrum elkaar. Medewerkers van KOOS, IJsselwijs en 
Opwaardz gingen in gesprek over samenwerkingskansen, 
ontdekten elkaars talenten en kregen een presentatie over het 
bouwproces. Afsluitend bezochten ze het bouwterrein van het 
kindcentrum.   
 
 

 
Gastlessen fietstunnel 
De bouw van de tunnel voor voetgangers en 
fietsers ter hoogte van de Ter Stegestraat en het 
Averbergen is in volle gang. Met deze tunnel krijgt 
Olst er een alternatieve en veilige fietsroute bij 
tussen het centrum van Olst, het Averbergen, het 
nieuwe kindcentrum, sporthal De Hooiberg, de 
sportvelden en richting de Boskamp. De kinderen 
van Opwaardz en IJsselwijs namen onlangs een 
kijkje bij de nieuwe tunnel. De groepen 5 t/m 8 
kregen eerst een gastles in de klas waarin het hele proces van het plaatsen werd uitgelegd. Eenmaal 
bij de tunnel konden de kinderen alle vragen stellen die ze maar wilden. Zo weten de kleuters nu dat 
je door de tunnel niet met de auto mag, maar wel met de fiets, step, skelter, of skeelers. De kleuters 
konden genoeg leuke manieren verzinnen om in de toekomst naar school te komen.  
 
Avondvierdaagse 
Van 14 t/m 17 juni vond voor de 75e keer de Olster wandelvierdaagse plaats. Tijdens vier avonden 
werd er door kinderen van Opwaardz en IJsselwijs 5 of 10 kilometer gewandeld in en rondom Olst. 
Teamleden van KOOS, Opwaardz en IJsselwijs deelden samen ranja en water uit aan de deelnemers.  
Kinderen van Opwaardz en IJsselwijs deden mee.  
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