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Hallo allemaal,  
 

Elke dag is er wel weer iets veranderd 
op het plein, wat jammer dat u dat nu 
niet van dichtbij kunt bekijken. Maar 
gelukkig is er vanaf het veld ook goed 
te zien wat er allemaal gebeurt.  
De hekken rondom het plein zijn 
verwijderd en vervangen door 
boomstammen, nu is er een geleidelijke 
overgang van het plein naar het veld.  
 
Deze week hebben de hoveniers gewerkt aan de watergoot bij de pomp, de 

duikelrekken zijn geplaatst en er is een begin gemaakt met het aanleggen van de pannakooi op het plein. En 
midden op het plein staat een prachtig klimtoestel! Ook zijn er nu verschillende zitjes/ bankjes gemaakt. Ook is er 
rondom de nestschommel van alles neergezet, grote houten palen, en bloembak van buizen en een muurtje van 
stoeptegels. Dat zorgt er voor dat de kinderen veilig kunnen schommelen en 
andere kinderen tijdens hun spel niet zo makkelijk in de buurt van de schommel 
komen.  
 
Ook mochten de kinderen deze week weer aan de slag! Alle kinderen van de 
Aquarel konden letterlijk hun steentje bijdragen aan het plein door een steen(tje) of 
knikker of een ander voorwerp mee te  nemen. Veel kinderen hebben dat gedaan! 
Groep 4 van juf Maaike heeft meegeholpen om al die spullen een plekje te geven 
in de watergoot die loopt vanaf de pomp naar het midden van het plein. Wat ziet 
het er nu  mooi uit! 

 
 
 

Ook dit jaar doen wij mee met de Rabobank 
Clubsupport actie. Dit jaar sparen wij voor een 
modderkeuken en een insectenhotel op het 
kleuterplein.  Heeft u al  gestemd?  
 
De kinderen hebben gelukkig nog steeds( of juist meer) 
ruimte om te spelen, we zien geweldige dingen 
ontstaan! 
 
Mocht u een keer kunnen helpen dan horen wij dat 
graag!  Wilt u zich aanmelden mail dan naar: gerlinde.walgien@vivente.nu  
  
De pleincommissie,Remco, Ginette, Co, Henriëtte en Gerlinde 

Even pauze, na het harde 

werken       
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