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Bijna elk kind vindt het buitenspelen in de pauzes het fijnste moment van de dag. Lekker even buiten rennen, 

spelen of chillen. Het is een belangrijke omgeving waar de kinderen even in hun eigen rol kunnen keren of die 

van een ander aannemen, een plaats waar ze zich op hun gemak voelen. Zeker op onze school heeft elke 

speelplaats zijn eigen charme en energie. In een ver verleden ingericht door en met ouders van kinderen die in 

sommige gevallen nu zelf kinderen op deze school hebben. Elk kind heeft zijn of haar eigen mooie 

herinneringen aan de verschillende pleinen.  

Herinneringen gaan natuurlijk niet verloren, de charme van de speelplaatsen helaas in de loop van de jaren 

wel. Zo is er een duidelijke achterstand te ervaren op diverse pleinen; kapotte bankjes, verdwenen planten en 

struiken, een steeds legere en viezer wordende zandbak, losliggende tegels en veel modder, om zo maar 

enkele dingen te benoemen. Ondanks dat de kinderen dit misschien anders beleven, is dat niet meer zo'n fijne 

omgeving als waar de speelpleinen eigenlijk voor opgezet zijn.   

Zowel voor de kinderen van nu als voor de kinderen van later willen wij de speelpleinen gaan aanpakken, zodat 

zij zich nog fijner kunnen voelen en veiliger kunnen spelen, rennen en chillen tijdens hun pauzes en vrije tijd.  

Nu vraag je je misschien enkele dingen af, zoals “wie zijn wij”, wij zijn in dit verhaal Jeroen (de schoolleider) en 

Patrick (papa van Sepph bij de kleuters, Sennah in klas 6 en Farah in klas 9 van het BLC) en tevens sinds dit jaar 

benoemd tot “vuurmeester”; op de dinsdagen stook ik de oven op het achterplein, zodat de broodjes van de 

bakles gebakken kunnen worden. Jeroen en ik hebben de afgelopen weken bekeken en overlegd wat er gedaan 

kan worden door ouders en wat er door bedrijven gedaan kan worden (o.a. i.v.m. veiligheid en 

aansprakelijkheid).  

Ook zul je je afvragen over welke pleinen het gaat, het gaat over het kleuterplein, het voorplein (bij de 

hoofdingang), het parelplein (waar de cirkels zijn) en het achterplein (waar o.a. de houtoven staat). Het gaat 

o.a. over de bankjes op het voorplein, de bank rondom de boom op zowel het kleuterplein als het achterplein, 

de zandbakken op het kleuterplein en het achterplein, aankleding en invulling van alle pleinen. De 

werkzaamheden zullen bestaan uit o.a., scheppen, schroeven, zagen, vegen, etc.  

Ik zoek dan ook betrokken ouders die eens of meerdere keren mee kunnen helpen om de pleinen weer mee op 

orde te maken voor onze kinderen. Zowel mensen die handig zijn, gereedschap hebben, materiaal aan zouden 

kunnen leveren (denk aan hout, zand, tegels, beplanting etc.), kunnen zorgen voor vervoer van materieel of 

ook heel belangrijk, mensen die op de werkdagen kunnen zorgen voor de inwendige mens.  

Kortom, elke kwaliteit is wel ergens in te zetten en wat is er fijner dan dit juist nu op te pakken, na de 

afgelopen periode en met de lente nu al in ons zicht en wat de denken van alle blije gezichten als het werk 

gedaan is, zowel op korte als op lange termijn!  

We zullen in overleg enkele woensdagmiddagen en zaterdagen plannen om relaxt en met de handen uit de 

mouwen aan de slag te gaan op de diverse pleinen.  

Er zal duidelijk vooraf besproken worden wat de bedoeling gaat zijn van de desbetreffende dag en gezamenlijk 

bekeken worden welke materialen nodig zijn en wie waarvoor kan zorgen, zodat we op de dagen zelf ook 

daadwerkelijk aan de slag kunnen. Ik zou graag in of vlak na de carnavalsvakantie aan de slag gaan met de 

eerste werkzaamheden. Kom jij ook je handen uit de mouwen steken en/of kun jij ons voorzien van materiaal?  

Stuur dan VÓÓR 25 februari een mail naar: speelplaatsenbls@gmail.com of APP of bel naar 0655689387. 

Vermeld s.v.p. wat je specialiteit is; wat kun je goed, wat kun je meenemen voor gereedschappen of wat kun je 

aanleveren voor materiaal. Laat tevens weten of je voorkeur uitgaat naar een woensdagmiddag of zaterdag.    

Ik heb er zin in, jij ook?   

Patrick de Swart, ouder en initiatiefnemer aanpak speelplaatsen. 
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