
“Samen op weg naar een uitdagend groener schoolplein” 

Beste ouder/ verzorger,  

Aankomende maandag wordt er gestart met de werkzaamheden op onze speelplaats. Vorig jaar 

zijn we samen met een aantal ouders uit de Ouderraad  gestart met het maken van een plan. Veel 

ouders geven namelijk al jaren aan, dat het schoolplein aangepakt moet worden...en nu is het 

dan zover! 

Een professionele schoolplein ontwerper heeft, naar aanleiding van het plan en de ideeën van 
onze leerlingen, een fraai ontwerp gemaakt. 
De leerlingen zijn bevraagd en uiteindelijk heeft dat geleid tot het volgende ontwerp:     

 

Omdat we niet alles tegelijk kunnen uitvoeren hebben we de werkzaamheden verdeeld over 

verschillende fasen. Deze staan in de tekening hierboven omkaderd in verschillende kleuren. In 

rood omkaderd staat  Fase 1. Hiermee starten we maandag 1-10 a.s.  De andere fasen volgen 

later.  

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 



 

Hoe ziet fase 1 eruit? 

 

We gaan de speelplaats voorzien van twee nieuwe 

speeltoestellen die afgescheiden worden met een 

aantal haagjes. (de haagjes omdat we meer groen op 

ons schoolplein willen) Op de plaats waar nu de 

verhoging is, komt een mandschommel.  

Onder de mandschommel wordt kunstgras gelegd met 

valdempende ondergrond  en een beukenhaag ervoor.   

 

 

 

Onder de bomen  komt een evenwichtsparcours van 

bijna 17 meter.  

Er worden een heleboel tegels weggehaald zodat de 

spelzone wordt vergroot.  

Door betonnen bandjes wordt er een soort van 

“grote bak” gecreëerd die gevuld gaat worden met 

houtsnippers. Ook hier wordt het geheel aan de 

voorzijde voorzien van een beuken haag.  

De vrijgekomen tegels worden later weer gebruikt 

als zitobjecten op ons schoolplein.  

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   Samen op weg naar een uitdagend groener schoolplein 

 

 

 

 

Fase 2: Aanleg multifunctioneel verdiept voetbalveld en 

buitenpodium 
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Voor de aanpak van de volgende fasen hebben we uw hulp hard nodig. U 

begrijpt dat het aanleggen van een nieuwe speelplaats veel geld kost. Geld 

wat deels door ons bestuur wordt bekostigd. (Zo is fase 1 volledig betaald 

door ons bestuur).  

Fase 2 zal grotendeels d.m.v. sponsoring en mogelijke subsidies bekostigd 

moeten worden. Voor de sponsoring denken we aan een sponsorloop, in 

het voorjaar van 2019, maar ook aan andere mogelijke acties of donaties.  

 

Het plan is namelijk om  een verdiept voetbalveld aan te leggen, wat 

daarnaast een multifunctionele functie krijgt. Zo kan het veldje ook als 

buitenklas gebruikt worden of eventueel als volleybalveld of schaatsbaan in 

de winter.  

Uiteraard wordt het geheel weer aangekleed met groene hagen.  

Bent u in de gelegenheid om hier iets in te kunnen betekenen? Wilt of kunt 

u eventueel sponsoren, wilt u een  helpende hand toesteken of heeft u 

wellicht tips of andere ideeën?  

Dan horen we dat heel erg graag van u.  

Alvast hartelijk dank voor de moeite!! 

Mathijs Bos, Geoffrey van Gerven en Hein Lepelaars 

Reacties/ tips/ hulp enz. kunnen gemaild worden naar:  

infoschepelweyen@skozok.nl  maar u bent uiteraard ook altijd welkom 

voor een gesprek.  

 

De deur staat altijd open! 
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