
 

 

Blog 12 

Terwijl u met de kinderen hopelijk hebt genoten van een 

heerlijke herfstvakantie, is er op het plein doorgebouwd. De 

aangename temperaturen en het droge weer, waren goede 

omstandigheden voor het metselwerk dat moest 

gebeuren. Hierdoor is onder andere de eerste 

waterbaan bijna afgerond.  

Er moet nog veel gebeuren, zo moet de tweede 

waterbaan nog volledig gebouwd worden, net als het 

afdak en de inrichting van de Werkplaats. Toch hopen 

we dat de werkzaamheden over een ruime maand in de 

afrondende fase zitten. 

Het hutje met een zonnepaneel 

(door: Huub) 

Hoi, daar ben ik weer! Het wereldplein heeft er weer allemaal nieuwe dingen bij 

gekregen zoals: de eerste waterbaan is al af en er is een hutje bij gekomen met 

een zonnepaneel. Ik ga nu vertellen over het hutje met het zonnepaneel. Het 

zonnepaneel werkt dus op zonne-energie waardoor de lichtbak in het hutje 

werkt. Daar kan je allemaal mooie zandtekeningen op maken. Het is er nu vaak 

druk, de kinderen vinden het ook heel leuk. Er is ook nog een bovenverdieping 

waar allemaal ledlampjes komen, maar dat moet nog gemaakt worden. Nog een 

leuk weetje: voor het afdakje van het huisje is een oude motorkap van een auto 

gebruikt. 

 

 



 

 

Steun door Provincie Gelderland 

Voor de totstandkoming van het Wereldplein zijn we door de 

Provincie Gelderland gesteund met een mooi subsidiebedrag. 

De voornaamste reden dat De Lanteerne in aanmerking kwam 

voor deze subsidie hangt samen met het feit dat techniek een 

grote rol speelt op het Wereldplein.  

De samenleving en de arbeidsmarkt veranderen door nieuwe technologieën, 

digitalisering en innovaties. Aandacht voor wetenschap en techniek in het 

onderwijs is daarom uiterst belangrijk. Wanneer kinderen al vroeg in aanmerking 

komen met techniek en al vroeg interesse krijgen en/of hun talenten ontdekken 

is de kans groter dat zij later ook voor een technische richting kiezen.  

Het ‘hutje met het zonnepaneel’ is een voorbeeld van een stukje techniek op het 

plein, meteen te koppelen aan het huidige schoolbrede project ‘energie’. Voor 

kinderen is heel direct zichtbaar dat door de stroom die het zonnepaneel opwekt, 

de lichtbak en de ledlampjes branden. Ook het afkoppelbare katrolsysteem dat 

straks aan de nok van het huisje opgehangen wordt, dient voor onderzoek en 

techniek. Kinderen leren over de werking van een katrol, kunnen op onderzoek 

naar wat er gebeurt met meerdere katrollen en worden wellicht geprikkeld tot 

een eigen ontwerp. 

De Werkplaats wordt werkbaar 

(door: Rami) 

Daar ben ik weer. En ja hoor, we gaan het weer over de Werkplaats hebben. 

Maar dit keer gaat het niet over wat er nog in de Werkplaats moet komen, maar 

over wat er al staat. Er hebben al heel wat veranderingen plaats gevonden: er 

zijn meerdere kastjes geplaatst, er staat een wasbak en een paar lange, nieuwe 

tafels zijn er ook al in gezet. Een leuk weetje is dat het hout van de tafels oude 

vloerplanken zijn en de poten zijn steigerbuizen. De school heeft daar voor 

gekozen omdat de Werkplaats dan een industriële look krijgt.  

  


