
 

 

Blog 3 

Mag ik helpen?  

Op 6 maart viel er wat te beleven op het plein: de voorbereidingen 

voor het eerste groen. Er moest een strook tegels en zand 

uitgegraven worden en vervangen door 5 m3 zwarte grond. Waar de 

meeste volwassenen niet direct de mouwen opstropen bij het zien van een grote bult met 

zwart zand, was de meest gebruikte vraagzin van de kinderen deze ochtend: “mag ik 

helpen?”. En zo waren 6 maart veel kinderen aan het helpen met graven, kruien, 

scheppen en stapelen. Met professionele schoppen, grote kruiwagens en 

werkhandschoenen. Maar ook met kleine kleuterschepjes, kinderkruiwagens of gewoon 

met de handen. Hier en daar werd er ook nog een ‘schat’ ontdekt, zoals een bijzondere 

steen. Kortom: er viel wat te beleven. 

Voorbereiding voor de bomen 

(Door: Rami) 

Vandaag (6 maart) was de voorbereiding voor de 

boomplant dag. Ik vond het heel leuk om er bij te 

zijn, ik mocht zelf ook mee helpen. Het was een 

zwaar maar leuk klusje.  

Ik heb ook een interview gedaan, met één van de 

bouwers van het plein Jeroen Charpentier. Lees 

maar: Vindt u het leuk om mee te helpen met het 

plein? “Ja, heel leuk.” Waarom vind u het zo leuk?  

“Omdat het een bijdrage levert om het voor jullie 

leuk en speelbaar te maken.” Ik vroeg ook aan 

Jeroen of hij alleen de voorbereiding deed of ook 

met andere dingen mee hielp. Hij zij dat hij en 

zijn team het gehele plein gaan maken.(Jeroen heeft ook andere dingen voor de school 

gedaan, zoals de klim- en klauterbaan). Toen ik vroeg naar wat hij verdiende, zei hij dat 

het genoeg was om van te kunnen wonen, eten 

en om af en toe van op vakantie te kunnen 

gaan.  

Ik kan niet wachten op de volgende bomen die 

geplant gaan  

 

 



 

 

European Green Capital 

De reden dat we alvast een eerste aanzet hebben gemaakt met de 

aanleg van het plein, terwijl de meeste grote veranderingen pas 

later dit jaar komen, hangt samen met sponsoring door de 

Gemeente Nijmegen. Nijmegen is dit jaar European Green Capital, 

wat betekent dat de gemeente het hele jaar activiteiten organiseert en maatregelen 

neemt om de stad te ‘vergroenen’. Zo is het de bedoeling dat er maar liefst 100.000 

tegels en stenen uit de stad vervangen worden door groen (operatie Steenbreek). Op 

deze manier is Nijmegen beter voorbereid op het veranderde klimaat; de enorme 

hoosbuien die het riool niet altijd meer aan kan. Net als veel andere basisscholen in 

Nijmegen heeft De Lanteerne daarom op boomplantdag, 14 maart, alvast een aantal 

bomen en struiken geplant.  

Bomen planten  

(Door: Coco) 

De eerste boomplantdag was vorige week. De eerste bomen 

staan er! Er is een heg geplant en 3 bomen. Kinderen hebben 

ook meegeholpen met het planten! Ik zelf ook en ik vond het 

heel leuk: het werk viel eigenlijk wel mee. De bomen zijn 

fruitbomen: een handpeer-, pruimen- en een handappelboom.  

De heg is ook geplant door de kinderen. Ik vroeg aan de 

kinderen: “waarom denk je dat het plein zo leuk wordt?” Een 

meisje zei: “ik denk dat het plein een leuk en leerzaam stukje 

van de school wordt”. Er was ook een vader die mee hielp, ik 

vroeg wat hij dacht dat echt een toppunt wordt. Hij zei dat hij 

dacht dat echt bijna alle kinderen het wel leuk vinden om lekker te gaan klimmen. Dat 

het klimrek leuk wordt en dat het leren ook leuker wordt. Ik verheug me nu al op de 

volgende keer dat er bomen worden geplant. 

 


