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Beste ouders/verzorgers,

Op vrijdag 24 november om 9 uur is het zover: dan wordt het nieuwe speelplein officieel
geopend. Kinderen van de groepen 3 van de Achthoek en de Piet Hein zullen het
spreekwoordelijke lintje doorknippen. Vooruitlopend op de oogst uit de eigen tuin zal
vers fruit worden uitgedeeld. U bent van harte welkom om dit feestelijk moment bij te
wonen.
Een groenere en meer uitdagende speelomgeving voor de kinderen, was de opdracht.
Missie geslaagd?
Trix Derriks, directeur: “Zeker. De buitenruimte is veel aantrekkelijker geworden.
Afgelopen zomer zijn de speeltoestellen geplaatst en we merkten meteen dat de
kinderen de ruimte daardoor anders gaan gebruiken; veel actiever en intensiever. Er zijn
duidelijker ‘hoekjes’ die speels in elkaar overlopen, waardoor er meer variatie in het spel
ontstaat. Het is ook grappig om te zien hoe kinderen ieder een eigen kijk hebben op de
toepassing van de speeltoestellen. Ze prikkelen de fantasie, dat is duidelijk.”
Is de beplanting nu ook klaar?
“Ja, er komen alleen nog wat planten tegen de garagemuur en wat bodembedekkers bij.
En natuurlijk zijn het nu nog jonge planten; alles moet nog groeien, het wordt mettertijd
veel groener. De beplanting is zo gekozen dat er elk seizoen iets te beleven valt, en met
de appel- en pruimenbomen krijgen we in het voorjaar echt een bloesemparadijs.
Voorlopig zijn de planten nog wat kwetsbaar. We moeten met name de jonge bomen even
met rust laten, die moeten eerst goed wortelen. Dus klimmen en sjorren is niet de
bedoeling, daar hebben we de speeltoestellen voor.”
Verder is de aanleg helemaal klaar?
“Bijna. De bankjes die we hadden worden nog teruggeplaatst bij de zandbakken. Verder
wordt het hek aan de kant van de Oostelijke Handelskade aangepast, zodat je
makkelijker de ontdektuin en het kabouterpad op kunt lopen vanaf het speelplein. Een
ander extraatje, dat niet in de plannen stond, is het speeltoestel bij de ingang: een
‘tankstation’ van hout waar de kinderen met de speelauto’s langs kunnen rijden. Dit is
gedoneerd door het bedrijf dat het speelplein heeft ontworpen en aangelegd.”

Is er ruimte voor de kinderen om zelf te tuinieren?
“Niet op het speelplein, dat ‘groen’ wordt onderhouden door een professioneel bedrijf.
De tuin aan de voorkant wordt wel onderhouden in samenwerking met de kinderen. Ieder
jaar rond deze tijd gaan ze bijvoorbeeld samen bollen planten. Het werk in de tuin
maakt deel uit van ons pakket Natuur- en Milieu-educatie, waar bijvoorbeeld ook het
jaarlijkse uitje naar Artis onder valt. Uit het budget dat we hiervoor ter beschikking
hebben, kunnen we ook plantjes en materialen om te tuinieren aanschaffen.”
Op 24 november is dus de officiële opening van het nieuwe speelplein. Wat staat er
dan te gebeuren?
“Kinderen uit de groepen 3 van beide scholen zullen aan beide kanten van het speelplein
het lintje doorknippen. Medewerkers van de gemeente en de betrokken leerkrachten
houden een korte toespraak. En verder zullen we – vooruitlopend op onze eigen oogst in
komende jaren – appeltjes uitdelen aan de kinderen. Het wordt geen lange plechtigheid,
maar een moment om stil te staan bij wat is bereikt en om onze waardering uit de
spreken. Niet alleen voor de daadwerkelijke aanleg in de afgelopen maanden, maar ook
voor het jarenlange werk dat er achter de schermen aan vooraf is gegaan. Met de
opening van het nieuwe speelplein gaat een lang gekoesterde wens van kinderen, ouders
en medewerkers in vervulling. Dat willen we ook graag samen vieren.”

Meer weten over het onderwerp en de gemaakte keuzes voor de groene speelomgeving?
Lees dan ook nieuwsbrief 24 van afgelopen juni:
www.basisschoolpiethein.nl/docs/themanieuwsbrief/themabrief24_speelpleinvernieuwin
g.pdf

De themabrieven zijn een initiatief van het team, om u beter te informeren over de
keuzes die we maken en het werk dat we achter de schermen verrichten. De eerder
verschenen themabrieven vindt u op www.basisschoolpiethein.nl onder de kop ‘Nieuws’.

