
 

 

Blog 11 

Lichtkoepels gevraagd 

Voor de werkplaats wordt een afdak gemaakt, zodat kinderen ook 

goed beschut buiten kunnen werken. Hoewel het op bijgaande 

tekening nog niet is verwerkt, zal het afdak  

een sedumdak worden: een groendak met 

beplanting dat tegen alle weertypen bestand is. 

Niet alleen de uitstraling van het dak past goed 

bij het Wereldplein, ook is een sedumdak 

duurzaam en het zorgt voor waterbuffering. Om 

toch wat meer licht te creëren ín de 

Werkplaats, zou het mooi zijn als we 

lichtkoepels in het afdak kunnen plaatsen. Daarvoor zijn we nog op zoek naar (gebruikte) 

lichtkoepels. Dus als u deze nog heeft en ze niet gebruikt, houden wij ons aanbevolen.  

 

Waar blijft de werkplaats?  
(door: Rami) 

Goeieochtend, -middag of -avond of op welk tijdstip je dit ook leest. Dit keer wil ik in 

gaan op de Werkplaats! Weet je nog? De klas die er ooit was is nu onherkenbaar (de 

Konijnen, mijn oude klas) maar een Werkplaats zie ik er ook nog niet in. Maar daar gaat 

verandering in komen. Ze hebben een soort schuim op het plafond gespoten zodat de 

akoestiek beter is (je kunt elkaar dan beter verstaan). Vandaag 1-10-2018 wordt het 

lokaal geverfd maar op het moment dat jullie dit lezen komen de eerste meubels er al in.  

 

Dan hier nog een quizvraag 

bij de foto: Wat denk je dat 

dit wordt?  

A een waterbaan  

B een loopplank   

C een glijbaan  

Het antwoord zal je over 

een paar weken zelf wel  

zien! 

 



 

 

Een leervraag om mee naar buiten te gaan. 

Hoewel het Wereldplein nog niet afgerond is, worden er al 

interessante leervragen gesteld die op het plein uitgezocht of 

uitgewerkt kunnen worden. Ook kan de inspirerende omgeving die 

het plein wordt, juist aanleiding geven tot het komen tot een 

leervraag. In ieder geval kunnen kinderen door het stellen van vragen, leren vanuit hun 

eigen interesses. En dit heeft positieve gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen beter 

leren in het onderwijs wanneer zij vanuit eigen interesses mogen leren.  

Hierbij een paar voorbeelden van leervragen van kinderen uit de maand september: 

Welke zaadjes kunnen we buiten vinden en van welke plant of boom zijn ze? 

Hoe komt het dat je je soms wel brandt aan een brandnetel en soms niet?  

Waarom is een slak zo traag en hoe groeit zijn huisje eigenlijk mee?  

Waarom verkleuren blaadjes van bomen?  

Hoe groeien paddenstoelen? Hoe groeien druiven? 

Niet alleen motiveert het de kinderen om te leren vanuit eigen leervragen, ook geeft het 

hen een gevoel van zelfstandigheid en draagt het bij aan geloof in eigen kunnen.  

 

Een waterpomp op wieltjes 

(door: Huub) 

Hallo, ik heb deze week de start van de waterbaan eens 

goed bekeken en gefotografeerd en ik heb nu gezien dat 

je schuin omhoog moet lopen om bij de pomp te komen. 

Ze zijn ook al verder met de baan: eerst was er alleen een 

start maar nu zijn ze echt al wat verder.  

 

 

 

Ik weet nu al een beetje hoe alles werkt met de pomp 

want deze week heeft er al eentje gestaan op wieltjes, er 

zaten wel allemaal blaadjes, zand enz. in maar het is wel 

heel leuk. Het is vooral leuk omdat je -nou in ieder geval 

ik- er lekker mee kan spetteren. 

 


