
 

 

Blog 10 

De tafel 

(door: Rami) 

Waarschijnlijk denken jullie: ‘huh, de tafel wat is dat voor een titel?’ 

Dat zal ik jullie vertellen. Het gaat om een tafel op het 

wereldplein. En de tafel is niet zo bijzonder maar wat 

er op gebeurt wel. Zelf ga ik er vaak werken als ik me 

in de klas niet zo goed kan concentreren. Maar dat is 

niet het enige. Vanuit mijn plek in de klas heb ik goed 

overzicht op het plein en de tafel. Daar zie ik vaak 

leerkrachten lunchen, ouders praten en hun kinderen 

opwachten en kleuters die aan het lezen zijn of een 

insect aan het onderzoeken. Maar het kan nog beter! Er zijn kinderen die er muziek 

maken en een klasgenoot heeft er zelfs aan een stoommachine gewerkt. Had je niet 

verwacht hè?!     

Een schoolplein waar iedereen welkom is 

De hierboven beschreven tafel is één van de successen van het Wereldplein tot nu toe, 

we zijn erg blij met deze prachtige leer-en 

ontmoetingsplek. Een leerling vroeg waarom er op 

verschillende plaatsen om de tafel heen geen bankje 

staat. Dit heeft te maken met het feit dat deze tafel, 

net als het gehele plein, is ontworpen met het oog op 

de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking. 

Door een opening te houden tussen de bankjes kan er 

makkelijk een rolstoel aanschuiven.  

De buitenruimte is zodanig ingericht dat er 

mogelijkheden zijn voor avontuurlijk spelen, sportief en 

actief spel gericht op veel bewegen. Maar er zijn ook 

rustige plekjes op het plein, zodat kinderen zelf kunnen 

kiezen waar ze op dat moment graag willen spelen. 

Voor kinderen met een handicap is de indeling erg 

belangrijk, omdat dit voor hen kan bepalen of ze zich er wel of niet veilig voelen. Bij de 

bouw van het plein is daarom aan een duidelijke structuur vastgehouden: een deel is 

betegeld, borders en zandspeelplekken zijn ingekapseld. Door ons Wereldplein op deze 

manier in te richten hopen we dat zo veel mogelijk kinderen van school en daarbuiten er 

plezier aan beleven.  



 

 

NSGK (de Nederlandse Stichting voor het 

Gehandicapte Kind) steunt de bouw van 

dit plein met een subsidiebedrag. Als het 

plein straks af is komt de Speeltuinbende 

langs. Dit kindertestteam van kinderen 

met en zonder handicap onderwerpen ons plein aan een 

strenge keuring en komen mogelijk nog met een lijstje tips.  

 

Palen voor de schommel en de start van de waterbaan 

(door: Huub) 

Hebben jullie al gezien dat er al palen en balken voor de schommels zijn neergezet? En 

als alle schommels er hangen gaat het daar waarschijnlijk heel druk worden. Omdat veel 

kinderen dat leuk vinden, ik zelf ook. Ik ga er zelf zeker schommelen als het nog niet zo 

druk is, maar er komt waarschijnlijk toch een rooster over welke klassen op welke dagen 

mogen. Ook staat er de start van de waterbaan. Als het helemaal af is kan je de hele 

waterbaan aflopen met blote voeten, of ik schep met mijn handen wat water uit de baan 

gooi het dan over mijn gezicht alleen als het heel warm is. En omdat er nu allemaal 

nieuwe dingen staan kan ik me heel goed verstoppen achter de waterbaan, de tafel, 

bomen enz. dus als alles af is gaat het superleuk worden, ik heb er zin in. 

 

 

 

 

 

 

Ouderhulpochtend 

Zaterdagochtend 15 september is er door een groep 

ouders, kinderen en leerkrachten flink wat werk 

verzet: er zijn veel tegels verwijderd, er is grond 

verplaatst en puin is afgevoerd. Alle ouders en 

kinderen nogmaals hartelijk bedankt! 

We zijn van plan vaker een ouderhulpochtend te 

organiseren, dus houd dit blog en het Weekbulletin in 

de gaten. Alle hulp is welkom! 
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