
 
 

 

                                                                                                       
 

 

Aquarel pleinpraat nummer 15                                                                                                     18 september  2020 
 
Hallo allemaal,  
 

WE ZIJN BEGONNEN! 
 
Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn de hoveniers van 
Anno 2000 deze week begonnen met het aanleggen van het groene speelplein.  

 
Afgelopen maandag was het eindelijk zover, regelmatig werd ons door 
de kinderen gevraagd wanneer het grote plein zou worden aangelegd en 
nu is er een begin gemaakt.  
 
De mannen van Anno 2000 zijn al heel druk geweest, er is gegraven, 
stenen zijn verwijderd, boomstammen zijn neergelegd en enorme 
betonnen duikers werden met veel geluid doormidden gezaagd. 
Allemaal heel interessant voor de kinderen en ze staan dan ook 
geregeld te kijken. De 
eerste contouren van 
het nieuwe plein 
beginnen zich al af te 

tekenen. Het ziet er nu al heel mooi uit! Wij zijn heel nieuwsgierig 
hoe dit verder gaat. Wij zullen regelmatig iets laten zien van de 
ontwikkelingen op het plein. Ook uw kind(eren) kunnen vast iets 
vertellen over de veranderingen op het plein en vanaf het veld 
kunt u natuurlijk ook een wel een kijkje nemen.  
 
Soms is het ook wel eens lastig, er is veel geluid op het plein en dan is het wel eens moeilijk om de aandacht bij de 
les te houden. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de lessen en pauzetijden, maar soms kan dat even 
niet. Gelukkig is er altijd ruimte voor de kinderen om te spelen, het plein is groot genoeg.  

 
Bij de aanleg van het plein is het ook mogelijk om mee te helpen, misschien met 
de kinderen, maar u als ouder ook. We zoeken mensen die komende week tijd 
hebben om ons te helpen bij het verwijderen van een groot aantal tegels, vele 
handen maken licht werk! We hopen dan ook 
dat u een moment tijd heeft, dat hoeft niet 
onder schooltijd. Zaterdag 26 september is 
het Burendag in Nederland, hoe mooi zou het 
zijn om dan met elkaar iets voor de buurt te 
doen. Wilt u zich aanmelden mail dan naar: 
gerlinde.walgien@vivente.nu  
  
 
De pleincommissie, 
 
Remco, Ginette, Co, Henriëtte, Annemarie en Gerlinde   
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