
 

Aan alle ouders van de kinderen  
van kindcentra De Brug, Dribbel en De Kim 
 
30 september 2020 
 
 
 
Betreft: huisvesting 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Iedere gemeente maakt elke vier jaar samen met de besturen van onderwijs- en kinderopvanginstellingen een 

integraal huisvestingsplan (IHP). De gemeente Zwijndrecht heeft dit ook gedaan voor de periode 2020-2023. 

Onderdeel van dit plan is de vervanging van een aantal gebouwen waarin nu onderwijs en/of kinderopvang zijn 

gevestigd. Het betreft hier onder andere het onderkomen van De Brug en De Kim en de panden van De Twee Wieken. 

Het plan is dat kindcentra De Brug, Dribbel en De Kim, alledrie onderdeel van PIT kinderopvang & onderwijs, in de 

toekomst samen een nieuw gebouw aan de Roerdompstraat (tegenover het Develpark) betrekken. Het streven is die 

nieuwbouw in 2023 te realiseren. Inmiddels is dit voornemen binnen de kindcentrumraden besproken.  

Voor kinderen en voor de medewerkers van de kindcentra biedt deze vernieuwing enorme voordelen. Het 

uitgangspunt van PIT kinderopvang & onderwijs is dat elk kind ontwikkelrecht heeft. De nieuwbouw van een integraal 

(kinderopvang en onderwijs van 0 tot 13 jaar) kindcentrum biedt de mogelijkheid om kinderen op een eigentijdse 

manier in een frisse, moderne speel- en leeromgeving doorlopende ontwikkellijnen aan te bieden. Dit jaar zetten de 

kindcentra al de eerste stappen in die gezamenlijke richting. Ze zitten dan nog allemaal in hun eigen gebouw, maar 

gaan wel intensiever samenwerken om in 2023 samen, vanuit één locatie, met elkaar verder te gaan. Dit gebeurt 

onder leiding van de directeur en de teamleiders jonge en oudere kind van kindcentra De Brug en De Kim en de 

manager kinderopvang van Dribbel. 

U en uw kind(eren) zullen dus op korte termijn al profiteren van meer samenwerking tussen de verschillende 

kindcentra en daarmee van doorlopende ontwikkellijnen. Deze nauwere banden komen straks samen in een modern, 

eigentijds onderkomen voor alle drie de locaties. De ideale basis voor toekomstgericht(e) kinderopvang en onderwijs. 

Wij kijken ernaar uit en zullen u in de tussentijd via de nieuwsbrief en onze website zo goed mogelijk informeren over 

en betrekken bij de stappen die we zetten richting 2023. Wat is de meerwaarde voor de kinderen en voor u? Dat 

zullen we zo goed mogelijk met aansprekende voorbeelden belichten de komende tijd.  

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de directeur, een van de teamleiders of de manager kinderopvang.  

Hartelijke groeten,  
mede namens de teams van kindcentra De Brug, Dribbel en De Kim  
 
 
Ad Vos 
Bestuurder  


