
  

 

                                                                                                          
 

 
 
 
 

Aquarel pleinpraat nummer 11                                                                                                         14 februari  2020 
 
Hallo allemaal, 
 

Het kleuterplein is al bijna een jaar klaar! Er wordt door de kleuters naar 
hartenlust gespeeld, dat zult u af en toe ook wel zien aan hun kleding. In het 
najaar hebben de kleuters wel 150 bloembollen in de grond gestopt, de eerste 
groene puntjes zijn al te zien. Wij zijn benieuwd welke bloembollen als eerste 
bloeien!  

 
Als het weer beter wordt zullen ook de planten en struiken gaan uitlopen, 
helaas zal er dan ook onkruid verschijnen. Wij zijn nog op zoek naar een 
ouders die af en toe op het kleuterplein willen wieden, wat bijsnoeien en 
dergelijke. Mocht u af en toe een uurtje over hebben, dan horen wij dat graag!  
 
Sinds kort hebben we ook versterking in de pleincommissie, de moeder van 
Thalia uit groep 1, Ginette en Co, onze conciërge gaan ook meedenken! Daar 
zijn wij heel blij mee! We overleggen geregeld met elkaar en af en toe ook 
samen met de pleincommissie van De Twijn.  

 
Dan verder nieuws over het grote plein, rond de meivakantie zullen de hoveniers van de Tuinen van 
Geerdink gaan beginnen met het aanleggen van dit plein. Dat zal in fases gaan gebeuren, zodat er ook 
voldoende ruimte overblijft om te spelen. Bij de aanleg van het plein is het ook mogelijk om mee te helpen, 
misschien met de kinderen, maar u als ouder ook. Heeft u af en toe wat tijd over, bent u handig of heeft u 
een beroep waarmee u ons kunt helpen, zoals stratenmaker of metselaar, dan hebben we  
vast een klus voor u.  
Het mooie is dat wij dit plein samen met de Twijn gaan laten aanleggen en dat alle speelplekken ook 
toegankelijk zijn voor kinderen met een lichamelijke beperking. Hoe mooi is het dat alle kinderen samen 
mogen en kunnen spelen! 
 
Om dit plein te kunnen financieren hebben we verschillende 
subsidies aangevraagd en acties gehouden. Heeft u nog 
ideeën hiervoor dan horen we het graag. Ook kunnen we 
nog wel wat hulp gebruiken bij het aanvragen van de 
subsidies. 
 
Vanuit de leerlingenraad kwam ook de wens naar voren 
voor meer buitenlessen, op een mooi, interessant en goed 
ingericht plein is dit natuurlijk veel makkelijker te realiseren.  
Wij doen ons best om hier gehoor aan te geven.  
 
Wij zijn heel enthousiast en kunnen niet wachten om met 
het grote plein te beginnen! We hopen dat de kinderen en u er net zoveel zin in hebben! 
 
Er zal vanaf nu regelmatig weer een pleinpraat verschijnen, zodat u op de hoogte blijft! 
 
De pleincommissie, 
 
Remco, Ginette, Co, Henriette, Annemarie en Gerlinde                     

 


