
 

 

Blog 13 

De laatste weken dat Jeroen Charpentier en zijn team nog 

werken aan de bouw van Wereldplein A, wordt onder andere 

de ‘meet- en experimenteerplek’ gebouwd. Hier komt een 

houten kast waar kinderen gevonden 

voorwerpen of gebouwde constructies in 

kunnen zetten. Ook een verticale 

meetpaal en een katrolbaan worden 

toegevoegd aan deze hoek. Tegen de 

muur worden verschillende panelen 

geschroefd om te kunnen gebruiken bij onderzoekjes en experimenten. Wederom 

een plek waar leervragen van kinderen centraal staan en er veel ontdekt, 

ervaren en geleerd kan worden! 

Interview met Freek 

(door: Rami) 

Deze keer heb ik een interview gehad met Freek Janssen. Freek maakt De 

Werkplaats voor het Wereldplein.  

1# Heeft u dit alles zelf gedaan of heeft u ondersteuning gekregen van bijv. een 

binnenhuisarchitect? 

Het ontwerpen heb ik in samenwerking 

met een binnenhuisarchitect gedaan. 

Maar het maken doe ik samen met mijn 

zus (juf Femke). Ik ben hier al drie 

maanden mee bezig. 

2# Wat worden de totaalkosten van dit 

project? 

Dat is niet zeker, omdat de kosten niet 

alleen bij mij liggen maar ook bij de 

binnenhuisarchitect.  

3# Bent u trots op wat u maakt of nog 

gaat maken? 

Ik ben heel trots op mijn werk, als ik er 

niet trots op zou worden zou ik dit niet 

doen. 



 

 

4# Hoeveel verdien je met dit project?  

Eh, genoeg om te eten en te drinken. 

5# is dit de eerste school waar je een klus voor doet of heb je 

al vaker voor scholen gewerkt? 

Nee, de Lanteerne is de eerste school maar hopelijk mag ik 

ook dingen voor andere scholen doen, dat lijkt me heel leuk.   

 

De nieuwe buitenkeuken 

(door: Huub) 

Voor deze blog heb ik kinderen geïnterviewd 

over de nieuwe buitenkeuken. De buitenkeuken 

is op een plek rondom een boom met allemaal 

dingen die je ook in een echte keuken ook hebt. 

Zoals het gasfornuis en planken boven elkaar 

waar je allerlei soorten ingrediënten op kan 

leggen. De geïnterviewde kinderen vertelden eigenlijk 

allemaal hetzelfde, ze waren enthousiast. Eén leerling zei: 

“Heel leuk en ook voor de kleuters”. Een ander kind zei: 

“Voor kleuters en de middenbouw is het leuk”. Sommigen 

vonden het gasfornuis grappig. En de laatste zei: “je kan er 

leuk mee spelen en je kan goed vadertje en moedertje spelen”.  

 

Ouderhulp gevraagd! 

Aangezien de ouderhulpochtenden voor de bouw van het Wereldplein zo’n succes 

waren, organiseren we nog één keer zo’n ochtend voor dit plein!  

Zaterdag 24 november starten we om 10.00 uur met onder andere het opruimen 

van puin en het aanplanten. We gaan door tot 13.30 uur, voor koffie en de lunch 

wordt gezorgd. We hopen op een grote opkomst. Alle hulp is welkom, ook 

kinderen kunnen meekomen en helpen! 

Daarnaast zou het geweldig zijn als er een (groot)ouder is die loodgieter is of 

heel vaardig op dat vakgebied, die ons kan helpen bij het zink solderen van de 

regenpijpen van het afgekoppelde regenwater.   

Voor opgave graag een mailtje naar directie@delanteerne.nl. Alvast bedankt! 
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