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Inleiding
De Kleine Planeet in Deventer
is een school voor modern
Jenaplan onderwijs. Onze
visie is dat wij onze kinderen
zoveel mogelijk willen laten
ontwikkelen in de praktijk.
Niet alleen lezen over een
bepaald onderwerp, maar zelf
ervaren, de wereld ontdekken,
experimenteren, excursies,
leren door te doen, leren
van elkaar, samenwerken
en schrijven over onze
ontdekkingen in ons levend
taalonderwijs. Dat zijn de
belangrijkste pijlers van ons
Jenaplan onderwijs.

Om de directe schoolomgeving buiten het
schoolgebouw aan te laten sluiten op ons onderwijs
willen we een uitdagende en groene schoolomgeving
creëren op de halve hectare grond rond onze school,
zodat ieder kind ook buiten wordt uitgenodigd om op
onderzoek uit te gaan, te experimenteren, te spelen, te
werken, te bewegen, te vieren, te genieten, samen te
zijn en uit te rusten. Ontwerpbureau ‘In het wild’ heeft
onze wensen verwerkt in een mooi ontwerp dat we
middels ouderparticipatie zoveel mogelijk proberen
te realiseren. De betrokkenheid van ouders, kinderen
en leerkrachten van de Kleine Planeet is groot en het
samen bouwen aan de groene schoolomgeving sluit
naadloos aan op de visie van de school.
Voor het financieren van de materialen en het inzetten
van groot materieel bij het creëren van de groene
schoolomgeving organiseren we als school onder
andere een crowdfunding, een sponsorloop, een
feestmarkt, we verkopen loten voor Jantje Beton, nemen
deel aan NLdoet en de lokale Jumbo-actie “Spek de
kas”, waarmee we een deel kunnen realiseren. Voor extra
financiële steun zouden we graag een beroep willen
doen op uw fonds en wij danken u hartelijk voor uw
interesse in ons initiatief.
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Ge bied 1

Planning: najaar 2018

zand- en
waterplaats

Kernwo orden

• Klimmen
• Kruipen (onder iets door)
• Spelen met zand en water
• Springen
• Verstoppen
• Fantasiespel
• Vrij spel
• Rijden
• Onderzoek
• Zintuiglijke ervaring

Spelen met zand en water
heeft een grote speel- en
ontwikkelingswaarde voor
kinderen en is onmisbaar in
de schoolomgeving. Middenin
de zand- en waterplaats
komt een heuvel met een
waterpomp waar kinderen zelf
het water kunnen oppompen.
Het water volgt de kronkelige
rivierbedding tot het uitmondt
in het zand waar kinderen
kunnen graven, sculpturen
kunnen bouwen, emmers en
maatbekers kunnen vullen en
legen, en hun vrije spel kunnen
ontwikkelen.
De speelelementen rondom de
zand- waterplaats zijn gericht
op het jonge kind (2 tot 8 jaar)
om hun grove motoriek uit te
dagen. Oudere kinderen mogen
hier uiteraard ook spelen. Bij
de Kleine Planeet stimuleren
we de sociale interactie tussen
alle kinderen, daarom zijn de
buitenspeeltijden schoolbreed
gelijk.

Elementen

• Boomstammen
• Waterpomp
• Rioolbuis
• Zand
• Houten
speelaanleiding
• Rivierbedding met
stenen
• Wilgentenenhut
• Beplanting
• Buitenspeelkeuken
• Pad met
halfverharding

Totaal aan financiële
middelen nodig: €10.000,-

Ge bied 2

Gerealiseerd!

Amfitheater

Het amfitheater vormt het hart
van onze schoolomgeving.
Het biedt zitplaatsen aan
tweehonderd kinderen en
is de plek waar de hele
school in de buitenlucht kan
samenkomen, kan vieren en
theater kan opvoeren aan
elkaar en ouders. De achterwal
van het amfitheater heeft een
brede glijbaan en verschillende
speelelementen om beweging
en spel te bevorderen.
Gebied 2 is inmiddels succesvol
gerealiseerd door de inzet van
tientallen ouders, kinderen en
het team van leerkrachten. De
financiële middelen voor de
bouwmaterialen, de glijbaan,
de speelaanleidingen en de
beplanting hebben we door
middel van een crowdfunding
binnen onze eigen community
bij elkaar verzameld.

Totaal kosten: €10.000,-

Planning: voorjaar 2019

Ge bied 3
wadi, sport en
spel

Kernwo orden

• Klimmen (voor
gevorderden)
• Free running
• Verstoppen
• Balspelen
• Rusten
• Zitten
• Schommelen (voor
gevorderden)
• Vrij spel

Van april tot en met oktober
krijgen de kinderen van de
Kleine Planeet buiten in de
schoolomgeving gymnastiek
van de vakleerkracht. In
dit gebied van de groene
omgeving situeren we een
sportveld met daarnaast houten
speel- en klimelementen gericht
op het oudere kind (8 tot 12
jaar) om hun grove motoriek en
spel uit te dagen.
Het regenwater van het dak van
de school koppelen we af van
het riool en laten we afstromen
naar de wadi waar we met
grote zwerfkeien en beplanting
een speelse delta-omgeving
creëeren waar de kinderen
doorheen kunnen rennen,
overheen kunnen springen,
met water kunnen spelen en
kunnen balanceren op houten
stappalen.

Elementen

• Wadi (afkoppeling
hemelwater)
• Groot sportveld
• Brug over water
• Groot klimtoestel
• Hangmat
• Boomstammen om te
balanceren
• Boomstammen voor de
afscheiding
• Verschillende bankjes
• Beplanting
• Nest schommel
(gedeeltelijk boven het
water)
• Pad met halfverharding

Totaal aan financiële
middelen nodig: €25.000,-

Planning: najaar 2019

Ge bied 4
boomhut en
fietsenstalling

Kernwo orden

• Fiets stallen
bovenbouw
• Fiets stallen onder/
middenbouw
• Uitnodigende (én
natuurlijke) opgang
Villa
• Zitten/rusten

Als school stimuleren we
de kinderen (en ouders) om
dagelijks met de fiets te komen.
De fietsenstalling, met plek voor
tweehonderd fietsen, krijgt een
natuurlijk uiterlijk passend bij de
rest van de schoolomgeving.
Een grote wens van de
kinderen van de Kleine
Planeet is een boomhut.
Naast alle spelmogelijkheden
van een hut biedt deze plek
een uitkijkmogelijkheid over
de hele voorzijde van de
schoolomgeving.

Elementen

• Boomhut
• Boomstammen voor
fietsenrekken
• Bankjes
• Pergola
• Beplanting
• Stapstammen
• Pad met
halfverharding

Totaal aan financiële
middelen nodig: €15.000,-

Gerealiseerd!

Ge bied 5
moestuin

Kernwo orden

• Zitten
• Vuur maken
• Ontdekken
• Eten
• Werken (schrijven/
tekenen/etc.)
• Plukken
• Proeven
• Tuinieren

De achterzijde van de school
wordt de plek waar kinderen
leren hoe de natuur groeit en
bloeit, waar ze zelf groente
en fruit kunnen verbouwen
die ze vervolgens in de grote
schoolkeuken kunnen bereiden
tot maaltijden om hun kookskills,
hun smaakpalet en hun kennis
over voedsel te vergroten.
Om de moestuin van water te
voorzien wordt het regenwater
van het dak opgevangen en
ontkoppeld van het riool. De
buitenklas is een centrale
plek waar de kinderen
kunnen plaatsnemen bij een
gezamenlijke activiteit in de
buitenlucht. In het midden van
de buitenklas is een vuurplaats
waar o.a. broodjes gebakken
kunnen worden aan een stok
boven het vuur.

Elementen

• Tegels
• Hout
• Beplanting/
fruitbomen
• Pergola
• Pad met
halfverharding
• Afdak voor werkplaats

Totale kosten: €5.000,-

Dank u wel voor uw interesse
in onze plannen voor de
groene schoolomgeving van
Jenaplanschool de Kleine
Planeet. Mocht u nog vragen
hebben naar aanleiding van deze
informatiebrochure, neem gerust
contact met ons op.
Directeur Edwin Solen en
locatiemanager Karin Hendriks
staan u graag te woord.
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