Extra editie, december 2019

De wentelwiek vergroent het schoolplein!

Waarom willen we vergroenen?
Kindcentrum De Wentelwiek beschikt over een mooie, grote en (deels) groene speelomgeving. Toch willen we
onze speelplaats vergroenen. Op Kindcentrum De Wentelwiek willen we voor al onze kinderen een basis leggen
voor een toekomst als vindingrijke, betrokken en actieve burgers. We willen graag dat:
•
Kinderen tijdens het buitenspel worden uitgedaagd om actief en gevarieerd te bewegen
•
Kinderen in contact worden gebracht met de natuur en leren over natuurbehoud en het klimaat, zo
leren ze wat ze zélf kunnen bijdragen aan een beter klimaat.
•
Kinderen, ouders en anderen uit de buurt elkaar ontmoeten
•
Kinderen ook buiten lessen kunnen volgen en ontdekkend en onderzoekend kunnen leren
Het is voor de groei en ontwikkeling van kinderen van belang dat zij een fitte en actieve leefstijl ontwikkelen.
Doordat kinderen een groot deel van de dag op het kinderdagverblijf, de school en de BSO zijn, kunnen we
binnen het Kindcentrum een belangrijke bijdrage leveren aan het beweeggedrag van kinderen. In een groenere
omgeving, worden kinderen meer uitgedaagd tot gevarieerd bewegen en groenere omgevingen hebben een
positief effect op het welbevinden van kinderen.

Wat gaan we doen?
Dagelijks worden we geconfronteerd met de gevolgen van klimaatveranderingen. Orkanen in de tropen, maar
ook dicht bij huis door bijvoorbeeld snoeihete zomers, droogte en ‘plagen’ van insecten omdat natuurlijke
vijanden van buxusmot of processierups uitsterven. Het bevorderen van het natuurbewustzijn van kinderen
vinden wij één van de taken van het onderwijs. Daarom gaan we een klimaatbestendige speel- en leefomgeving
voor onze kinderen creëren door:
 Speelplekken te bouwen met zand en natuurlijke materialen zodat we kunnen klimmen en klauteren in
het groen en het beton terugdringen (met behoud van onze voetbalveldjes!)
 het hemelwater beter af te voeren, vast te houden en te benutten voor bewatering in onze ‘wadi’
 het bouwen van o.a. wilgenhutten als verstopplekken
 het creëren van meer biodiversiteit door insect-vriendelijke beplanting en het bouwen van nestkasten
en insectenhotels als ‘woonplaats’ voor de natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de processierups.

Hoe ver zijn we al?
In de herfstvakantie zijn we al gestart met het bouwen van de eerste groene speelplekken. Daarna heeft het
project even stil gelegen. De ‘tunnels’ die we wilden gebruiken, bleken lang niet leverbaar. Inmiddels zijn ze
geplaatst en kunnen we verder ‘bouwen’ aan de speelplekken. In onze plannen worden we, helaas, belemmerd
door de stikstofcrisis. Hoveniers kunnen op dit moment geen grond verplaatsen, en we hebben grond nodig om
de speelplekken te bouwen. Daarom gaat het niet zo snel als we zouden willen.
In de hoek bij de groepen 4/5 is een klimmuurtje gerealiseerd. Daar komt nog groene valdemping onder.
De oude zandbak voor de school wordt stap voor stap omgebouwd tot ‘chillplek’. Dit voorjaar planten we daar
onze eerste jubileumboom. Voortaan zullen we bij elk lustrum een boom planten op de speelplaats.
De wilgenhutten komen dit voorjaar en de wadi krijgt stap voor stap vorm. Ook gaan meneer Ad en zijn team
de komende periode aan de slag met de beplanting. De insectenhotels en nestkasten gaan we dit voorjaar
maken en plaatsen.
We dromen nog van een ‘klauterbos’ tussen de grote bomen voor de school. Ook een bloten voeten pad en een
speelplek waar gebouwd en gesjouwd kan worden met balken, banden, etc staan op ons verlanglijstje.
Daarvoor hebben we nu nog onvoldoende budget, dus we moeten nog even sparen!

Voorbeeld ‘klauterbos’

Voorbeeld ‘blote voeten pad’

U kunt ons helpen!
Dit hele schooljaar zullen we, samen met de kinderen, geld inzamelen voor het schoolplein. Dat doen we door
diverse markten te organiseren, een sponsorloop, een flessen-inzamelingsactie etc.
In de agenda hieronder ziet u onze plannen.
U kunt u alvast kijken of u thuis carnavalskleding of wintersportkleding heeft die de leerlingen tijdens de markt
op 15 en 17 januari kunnen verkopen. U kunt dit inleveren op onze school. U kunt ook, als het heel veel is of u
het niet kan komen brengen, even contact met ons opnemen (040-2831130)
Lege flessen kunnen nog steeds worden ingeleverd in de aula.
Op de basisschoolapp, in de nieuwsbrief, maar ook op onze facebookpagina, in de Nuenense Krant en in Rond
de Linde zullen we u laten weten wanneer de andere acties starten.

Heeft u een bedrijf? en wilt u ons sponsoren of helpen?
Kunt u ons op een andere manier helpen?
Dan komen we heel graag met u in contact! Stuur dan even een mail naar yvonne.betting@eenbes.nl

Agenda
Datum / tijd

Wat?

Voor wie

19 december, 17.00-18.30
15 januari, 11.00-13.00
17 januari, 11.00-13.00
Februari
Maart
April
Juni

Kerstdiner
Carnavals en wintersportmarkt

Ouders, broers en zusjes
Voor iedereen toegankelijk

Bingo-avond
Sponsorloop door de leerlingen
Plantjesmarkt
Feestavond met tombola,
Tevens opening schoolplein en
lustrumfeest

Voor iedereen toegankelijk
Voor iedereen toegankelijk
Voor iedereen toegankelijk
Ouders, broers en zusjes,
familieleden en buurtgenoten

Voorbeeld schommel

Voorbeeld Wilgenhut

Voorbeeld bouwen en sjouwen

Voorbeeld speelplek met tunnel

