
 

 

De eerste tegel is gelicht! 

Het zal u niet zijn ontgaan: we zijn gestart! Vorige week dinsdag is 

Jeroen Charpentier met zijn team enthousiaste collega’s begonnen 

met het uitzetten van het plein: verfspuitbussen, meetlinten en 

touwen werden gebruikt om daarna daadwerkelijk de eerste steen te 

verwijderen. Jan Kersten van bureau Niche, verantwoordelijk voor het ontwerp, is hier 

natuurlijk ook nauw bij betrokken. Bijzonder om dat wat al die maanden alleen op papier 

zichtbaar was, nu ook te zien ontstaan op het plein. De tuintjes en de groepszitplek zijn 

al te herkennen! De borders voor de ramen van het Leerplein en de kleurrijke muur zijn 

zelfs al zo ver afgerond, dat we er volgende week het eerste groen in willen planten. 

In de tweede helft van de week die nu voor ons ligt zal de ‘onderwereld’ van het plein 

aangepakt worden. Een loonwerker zal met een kraan moeten graven om ruimte te 

maken voor twee infiltratieputten, deze worden geplaatst om het afgekoppelde 

regenwater op te vangen. Daarnaast wordt er ook gestart met de aanleg van de 

pulsputten voor de waterpompen.  

Naast alle verheugde opmerkingen en mooie vorderingen vraagt de verbouwing van het 

plein ook wat flexibiliteit van een ieder. Zo heeft de bouw van het Wereldplein gevolgen 

voor de bereikbaarheid van het gebouw, maar ook voor het buiten spelen en sommige 

pauzetijden van de kinderen.  

Buiten spelen is even anders 

(door: Coco) 

Ze zijn begonnen aan het Wereldplein. De eerste stenen zijn eruit. Maar dat betekent wel 

wat: je mag daar niet meer buiten spelen. Alle keuters moeten naar het bovenbouwplein, 

maar als de bovenbouw daar blijft dan wordt dat heel erg druk. Dus de bovenbouw gaat 

naar het park bij zwembad west. Dat is erg groot en erg leuk omdat er veel meer ruimte 

is en meer te doen is. De middenbouw heeft eigenlijk twee pleinen maar die gaan nu op 

het achterste plein spelen, bij de klim- en klauterbaan. 



 

 

 

De bouw begint 

(door: Rami) 

We zijn begonnen aan de 

bouw van het plein. De 

stenen worden er uit gehaald en opnieuw 

gebruikt. Het brengt wel wat lawaai met zich 

mee, maar dan heb je ook wat. Als je naar de 

vorm van de neergelegde stenen kijkt, herken je 

al wat contouren. Het plein begint beetje bij 

beetje vorm te krijgen.  

Een paar zinnen terug las je dat de stenen 

worden hergebruikt. Dat gebeurt ook met 

onderdelen van de glijbaan, met name de 

metalen stangen en het dakje. Kijk maar eens of 

je die straks terug ziet op het Wereldplein. 

 

Nu iets anders: vijf jaar geleden (toen ik in groep 2 zat) werden ik en mijn vriend Niek 

gevraagd om een tekening te maken over hoe wij wilden dat het plein er uit zou komen 

te zien. Nu, vijf jaar later, kunnen we vergelijken of er iets van dat plan terecht is 

gekomen. En ja, dat is zeker gebeurd! 
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