
 

 

Blog 14 

En dan is het zo ver: na een lange tijd bouwen is Wereldplein A  

ongeveer klaar. Naar aanleiding van de keuring van de verschillende 

toestellen en onderdelen, moeten er nog een paar punten aangepast 

worden. Ook wordt er nog een tweede pomp geplaatst: de 

zogenaamde touwpomp. Maar verder is met het planten van de struiken en bomen de 

bouw van dit plein na ruim een half jaar afgerond.  

 

Water 

Zoals reeds in een eerder blog gedeeld, zijn er vier 

grote wereldthema’s die ten grondslag liggen aan 

het ontwerp van het Wereldplein: water, bouwen & 

techniek, voedsel & gezondheid en energie. Dit zijn 

de thema’s die nu en in de toekomst, op werelds 

niveau en op Wereldpleinniveau een rol zullen 

spelen. Ons onderwijs zal daarom ook hier op 

gericht zijn.  

Met de komst van de eerste  pomp op het plein, 

wordt het onderdeel ‘water’ heel zichtbaar.  

Dat het geen mooi weer was, vormde voor de 

meeste kinderen geen enkele belemmering om toch 

te gaan onderzoeken en experimenteren met het 

opgepompte water.  

Naast het feit dat het geweldig is om met water te 

spelen, is het plein – zoals eerder benoemd- ook 

gebouwd met de visie dat outdoor learning hier een 

rol moet krijgen: we willen ons onderwijs naar buiten brengen. De waterbaan biedt 

daarin bijvoorbeeld mogelijkheden voor kinderen om: 

- dijken te bouwen;  

- te experimenteren met het drijfvermogen van verschillende materialen; 

- te onderzoeken welke grondsoorten water beter doorlaten; 

- te bekijken hoe (snel) water verdampt 

 

Waterbaan en katrolbaan  

(door: Huub) 

De waterbaan is eindelijk af!! Ik vind hem er echt heel vet uitzien. In de zomer kan je er 

lekker in spetteren. Ik zelf heb echt al honderd keer aan die pomp zitten trekken, het is 



 

 

echt super leuk. Maar nu even hoe de waterbaan er uitziet: als je 

trekt aan de pomp dan stroomt het water eruit. Het gaat dan door 

een soort rioolbuis en dan gaat het water over een plank en dan 

kom je bij allemaal dijkjes en dan stroomt het water er uit.  

Er is ook een katrolbaan gebouwd, maar sommige kinderen denken 

dat het een kabelbaan is en die gaan er dan aan hangen en worden dan vooruit geduwd 

door andere kinderen. Het is er 

voor bedoeld dat je dingen 

omhoog kan trekken, voor 

onderzoekjes met katrollen en 

touwen.  

 

De werkplaats in gebruik 

(door: Rami) 

Zoals je in de titel al hebt gelezen wordt de Werkplaats eindelijk gebruikt. De eerste les 

die er wordt gegeven is een workshop van onze techniekleraar Samuel. Die workshop 

gaat over houtverbindingen. De Werkplaats is daar natuurlijk perfect voor. Sinds de 

laatste keer dat dit blog over de Werkplaats ging is er al best veel gebeurd. Er staat nu 

een mini-touchscreen, een klein hutje en een kolomboor!  En voor diegenen die niet 

weten wat een kolomboor is: het is een apparaat dat door dikke planken kan boren. 

Terwijl ik dit typ, sta ik er nog steeds versteld van hoe mooi de Werkplaats is en ik hoop 

er nog vaak te kunnen werken! 

 

Ouderhulpochtend 

Op zaterdagochtend 23 november was er weer een ouderhulpochtend. We hebben deze 

ochtend gebruikt om de heg langs het hek te planten. Ook is er 

veel puin in de container beland en hebben we met het vegen 

van het plein gezorgd voor 

een mooi, opgeruimd geheel. 

Het was een erg productieve 

en gezellige ochtend.  

Ouders, kinderen en collega’s, 

hartelijk bedankt voor jullie 

hulp!   

 


