Olympische aftrap van brede school
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Ze kregen een pingpongtafel van de gemeente en ook een trampoline, maar gisteren was het vooral het oplaten van ballonnen
dat voor de circa 250 leerlingen van Olympia de opening van hun school een feestelijk tintje gaf. foto Ramon Mangold/het
fotoburo
BREDA - Met tromgeroffel, toeters en (bellenblaas)bellen is gisteren aan de Vlierenbroek officieel de eerste Bredase
brede school geopend.
Tegelijkertijd werd stilgestaan bij de start van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) dat in het gebouw is ondergebracht.
Bij de opening werd trouwens ook onmiddellijk de term brede school in de prullenbak gedeponeerd. "Die naam dekt de lading
niet voor wat hier allemaal gebeurt", zei directeur Wim Goijaarts van basisschool Hagehorst. "Dat waarvoor mensen hier terecht
kunnen is veel breder." En dus wordt voortaan gesproken over het 'kindcentrum'. Sterker, over het Kindcentrum Olympia. Want
sinds gisteren draagt het complex die naam.
Over die naam is flink nagedacht, bleek uit het verhaal van Goijaarts. Bij het centrum moet hij denken aan vijf o's. Die van
onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning. Zaken die allemaal plaatsvinden in het schoolgebouw. "Vijf o's", zei
Goijaarts: "Die kun je zien als ringen. Als je die elkaar laat overlappen, als symbool voor samenwerking, krijg je het logo van de
olympische spelen."
Die spelen, ontstaan in de Griekse stad Olympia, zijn geroemd vanwege de vele culturen die er samenkomen. "Net als hier."
Het kindcentrum, dat de wethouders Marja Heerkens en Henk Snier formeel openden, herbergt vanaf nu een breed scala aan
organisaties. Verschillende daarvan werken al een jaar of tien nauw samen. Zoals de basisscholen De Vlier en Hagehorst
(samen goed voor dik 250 leerlingen) en peuterspeelzaal de Keettrappertjes. In het nu deels vernieuwde gebouw zijn daar nog
een paar organisaties bij gekomen. Zoals het eerder genoemde CJG, waaronder ook het consultatiebureau valt. Verder houdt
welzijnswerk Surplus er kantoor, zit Kober kindcentra er ook nog met buitenschoolse- en kinderopvang en heeft stichting Mees
er een dagopvang voor meervoudig gehandicapte kinderen in ondergebracht.
Gebruikers die trouwens allemaal lunchen en bijeenkomen in een nieuwe centrale aula. Daar ontmoeten ze elkaar en leren
elkaar kennen. Olympia is voortaan het centrale punt in de wijk voor ouders en kinderen. Dat is duidelijk, meende Mariëlle
Bastiaansen die de presentatie verzorgde. "Vroeger moest je zoeken waar je heen kon met je vraag, hier kun je terecht met alle
vragen over over kinderen en opvoeden die je hebt."
De volgende brede scholen openen in Geeren-Noord en in het Heuvelkwartier.

