
 

 

Blog 7 

Een groen Wereldplein 

Het zal u niet ontgaan zijn: de afgelopen weken zijn er flinke 

vorderingen gemaakt met de bouw 

van het Wereldplein. Zo zijn deze 

week ook de eerste planten geplant; 

een eerste vleugje groen. Er is in 

deze borders voor inheemse planten 

gekozen vanwege hun functie voor 

de insecten. Niet onbelangrijk, want 

het insectenhotel zal vlakbij 

geplaatst worden.  

Zoals we ook stoeptegels hergebruiken en Rami al eerder schreef over 

delen van de glijbaan die we opnieuw gaan inzetten, ziet u in de 

plantenbakken waarschijnlijk wel de oude bankjes terug. We proberen zo veel mogelijk te 

hergebruiken en zo duurzaamheid en recyclen niet alleen in ons onderwijs, maar ook in 

de bouw een plek geven.  

 

“Hé daar groeit een boom” 

(Door: Coco)  

Deze keer schrijf ik over een boomstam. Je denkt 

misschien: een boomstam? Waarom een boomstam. Nou, 

het is een boomstam waar een waterval in komt. Het 

werkt als volgt: op het dak ligt veel water als het 

geregend heeft nu gaat het water nog via een pijp de 

grond in. Maar nu hebben ze bedacht om geen water naar 

de grond te laten gaan maar met een leiding naar de 

boomstam. Als het water in de boom gaat komt er een 

waterval! 

 

De verbouwing 

(door: Rami) 

We zijn eindelijk aan het grove gedeelte van de bouw begonnen, rood met witte linten 

hangen overal om het plein. Je mag er dan ook niet komen. De vorige keer waren ze nog 

bezig met de stoeptegels eruit halen. En nu herken ik het plein uit mijn kleuterjaren 

nauwelijks nog. Maar ik weet zeker dat als ik het nieuwe plein zie, ik nooit meer terug wil 

naar het oude.  



 

 

Dan iets anders: je zou denken dat dit grote plein vorm geven zwaar 

mannenwerk is. Maar er moeten ook wat kleinere, maar net zo 

belangrijke dingen gebeuren. Zoals insectenhotels maken, 

vogelhuisjes bouwen en het onkruid weghalen bij de heg. Dat was 

deze week de taak van de kinderen uit de Vuurtoren. Ik ben blij dat 

ze meehelpen aan het plein. Het is ons plein dus ik vind dat we er zelf ook een bijdrage 

aan moeten leveren maar dat doen we gelukkig en het is ook nog leerzaam, dus dan heb 

je twee vliegen in één klap! 

 

 

 

 

 

 

 

De Vuurtoren draagt een steentje (bij) 

Bij het verplaatsen van stenen die gedoneerd waren door ouders  

hebben een flink aantal kinderen uit de Vuurtoren een steentje 

bijgedragen. Letterlijk. Ze hebben een lange slinger gemaakt 

van de tuin waar de stenen lagen tot het Wereldplein en zo de 

stenen door gegeven.  

Vele handen maken licht werk! 

Ouderhulp gevraagd 

Aansluitend bij bovenstaande zin: ouderhulp bij de bouw van het 

Wereldplein is zeker welkom! Dus heel fijn als u een keer zin en 

tijd heeft om een dag, dagdeel of een paar uurtjes te helpen. Stuur voor opgave graag 

even een mailtje naar directie@delanteerne.nl  

Daarnaast organiseren we zaterdag 30 juni van 10.00 tot 13.30 uur een 

ouderhulpochtend voor het Wereldplein. We gaan deze zaterdagochtend oude toestellen 

opruimen, tegels ruimen en tegels stapelen. Alle hulp is welkom! Voor de koffie en lunch 

wordt gezorgd. Graag ook een mailtje naar bovenstaand adres wanneer u aansluit om te 

helpen. 

Alvast bedankt! 
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