
 

 

Blog 9 

Na de vakantie was het dan ein-de-lijk zo ver: het eerste deel van 

Wereldplein A is open. Er kan gespeeld, geklommen, geduikeld, 

gerend en gesprongen worden. En dit alles gebeurt dan ook volop! 

Alle kinderen van De Lanteerne, van kleuter tot achtstejaars, 

iedereen heeft momenten in de week dat er op dit Wereldplein pauze wordt gevierd. Een 

eerste effect van de veranderende omgeving was tijdens de pauzes direct merkbaar. 

Door de grotere variatie ontstaan er meer mogelijkheden voor verschillend spel. We zien 

hierdoor veel minder kinderen die zich in de pauze vervelen. Vanaf donderdag wordt de 

bouw weer opgepakt.   

Niet alleen spelen, ook leren 

Het doel van de verbouwing van de pleinen was zeker 

niet alleen om een uitdagende, avontuurlijke, 

inclusieve speelomgeving te creëren, maar tevens om 

ons vraag gestuurd onderwijs naar buiten te brengen. 

Ook dat is deze eerste weken al gebeurd. Hoewel er 

nog niet zo veel groen staat, bieden de planten en 

bomen die er wél staan aanleiding tot interessante 

leervragen. Zoals bijvoorbeeld: welke kruiden staan er 

op ons Wereldplein? Er is geplukt, geroken, geproefd, 

gezocht – binnen Wereldpleintijd en daarbuiten. 

Kinderen hebben kruiden nagetekend en er zijn foto’s 

gemaakt . Daarnaast is er ook thee gezet, want van 

muntblaadjes kan er heerlijke thee gezet worden.  

  

Een leervraag waar een aantal kinderen uit de Boomhut graag 

een antwoord op wilde, was hoe het toch komt dat blaadjes na 

de zomer gaan vallen. Na goed bestuderen hebben zij in ieder 

geval ontdekt dat de steeltjes bruiner en dunner worden.  

 

Ook dit jaar zijn er weer twee leerlingen die schrijven voor dit blog. Rami blijft dit net als 

vorig jaar doen. Daarnaast volgt Huub zijn groepsgenoot Coco op.  

Eerst blog van Huub: 

Ik ben Huub Krijn en ik zit in groep 8 in de Bijenkorf. Omdat ik het leuk vind om dingen 

op te schrijven, ga ik dit blog schrijven. Waar ik heel veel zin in heb in dit jaar is 

achtstejaars kamp, daar zijn leuke feesten, slapen in een blokhut en later nog wat doen 

met je vrienden.  



 

 

En nu over het Wereldplein: ik heb veel zin in het klimgebeuren en 

de waterbaan, omdat ik van klimmen en Freerunnen hou. Dan 

spring ik van paal naar paal en dan ren ik over de obstakels. Daar 

heb ik veel zin in. En natuurlijk de waterbaan om heel even je 

voeten af te laten koelen als het 30 graden is. 

Japanners op het Wereldplein 

(door: Rami) 

Hey, daar ben ik weer!! Eindelijk ben ik weer terug. Dit is de 2de keer dat ik het doe dus 

nu kunnen jullie extra veel genieten van mijn 

schrijfkunsten. Er is de afgelopen tijd best veel gebeurd. 

Lees maar. In dit nieuwe school jaar zijn we aan gekomen 

bij de volgende stap van de bouw van het nieuwe plein: de 

kinderen mogen er spelen. Al is het plein nog niet af ik 

weet zeker dat ze het nu al geweldig vinden. Ze klimmen in 

de boom, rennen over de palen, koprollen maken op de koprolstangen. En zelfs als je 

niet houdt van actief spelen zijn er genoeg plekjes waar je rustig kan zitten.  

Nu iets anders. Twee weken terug stond er opeens een groep Japanners op de stoep dat 

had een reden. In Japan is onderwijs heel streng en traditioneel daarom kwamen ze bij 

onze school kijken hoe het hier in Nederland gaat. Ze bekeken het Wereldplein en het 

was leuk om te zien hoe ze zich mengden in ons buiten spelen. Misschien komt er nu in 

Japan ook wel een wereldplein!!         

Zaterdag 15 september Ouderhulpochtend 

De Ouderhulpochtend voor de bouw van het Wereldplein die wij in juni georganiseerd 

hebben, was een succes. Ouders en teamleden, maar ook de kinderen hebben een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het opruimen van (val)tegels en oude speeltoestellen. 

Omdat het plein nog niet klaar is en er nog steeds veel werk ligt, organiseren we 

zaterdag 15 september opnieuw zo’n ochtend. We starten om 10.00 uur en gaan door tot 

13.30 uur, voor koffie en de lunch wordt gezorgd. We hopen op een grote opkomst, alle 

hulp is welkom! Voor opgave graag een  mailtje naar directie@delanteerne.nl. Alvast 

bedankt! Kinderen uit De Springplank hebben alvast het goede voorbeeld gegeven:  
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