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Beste leden, ouders, vrijwilligers van Musinga Rijn 
De 3e nieuwsbrief van de nieuwbouw om iedereen op de hoogte te houden van de vorderingen en de komende stappen. 

 

Afgelopen periode 

Afgelopen periode is er achter de schermen niet stil gezeten. Tijdens de 21e groepsraad is met een presentatie de stand van 

zaken met de groep gedeeld. Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor de brainstorm. De vooraankondiging van de 

brainstorm is onlangs verstuurd, save the date 25 mei! 

 

Inleidende gesprekken met de leidingteams over de nieuwbouw zijn zo goed als afgerond. Voor het projectteam zijn dit 

waardevolle gesprekken geweest welke een positieve bijdrage leveren in het bouwproces. Daarbij hebben we ook positieve 

feedback gekregen over het initiatief. Samen komen we verder. 

 

Tijdens de open-dag op 20 april is aandacht besteed aan de nieuwbouwplannen. De projectleider heeft gedurende de middag 

diverse informatieve en constructieve gesprekken gevoerd. Op het terrein is het gewenste grote plan in hoofdlijnen weer-

gegeven met lint en wegenverf. Hierdoor kon je een beeld krijgen over het formaat en impact op het terrein tijdens de 

bouwperiode in relatie tot het huidige gebouw. De komende tijd zal de wegenverf vervagen, als je een blik wilt werpen in 

de toekomst moet je het terrein op korte termijn bezoeken. 
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Hoe gaan we verder 

De brainstorm is voor ons een belangrijk moment wat een 

keerpunt moet zijn in het herinrichting-project. 

 

Om deze reden bereiden we het zorgvuldig voor. In de ko-

mende maand staat een begeleidingssessie met KNHM op 

de planning om de brainstorm optimaal te laten verlopen. 

Om het een en ander warm te houden onderstaand een her-

haling van de vorige nieuwsbrief.  

 

 

 

In de brainstorm willen we jullie als leden maar ook ouders en vrijwilligers willen 

vragen om mee te denken over de volgende vragen:  

 

- Wat willen we met het gebouw, welke functies moet het vervullen? 

- Hoe organiseren we de bouw? 

- Hoe kunnen we de financiële haalbaarheid beter organiseren? 

- Hoe kunnen we de communicatie organiseren intern en extern? 

 

Met deze input kunnen we de plannen concretiseren en inpassen naar de moge-

lijkheden en draagvlak. Zodat gezamenlijk constructief gewerkt kan worden aan 

de nieuwbouw. 

 

 

Medewerking gezocht 

Na de groepsraad van 23 maart heeft weer een betrokken ouder zijn contactgegevens uit-

gewisseld om voor de bouw zijn expertise aan te bieden. Hier zijn we heel blij mee, weer 

wat betrokkenheid en energie rijker! 

 

Goede mensen zijn altijd waardevol voor ons. Denk je dat we jouw hulp goed kunnen 

gebruiken en wil je graag een steentje bijdragen?  

Stuur dan een e-mail naar stichtingspost@musinga-rijn.nl 
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